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1. 

Ζ εις Μυδα τ {0|γ55θῖπ σαμδύ ἂἃὺ ονθῦβὰ Τ γοϊὰ δυγαῃίθιη 
οἴ, 8π|15515 οἵη θι5. 500 118, ἀοπαπι τοάθαπίθπι (1 --- 10), πᾶγ- 
γαῖϊο ἀποϊζυγ Δ0 60 (θπιροῦα, 4τ1ὺ Οὐδίνρβιβ ᾿πβαϊαπη 1} τὸ- 
᾿ΙοϊαΓ5 εβί. ΑΡβϑηίε θηῖπὶ Νορίαπο, οὐΐι5 τὰ υἱσαπι ἴἰᾶπὶ ἀὰ- 
ἄσπη τράϊίαι ἀγοθρθαΐ, ἀθογοίη. ἢςῤ ἴθ οοὐμοῖ ο ἀδογιπὴ αἱ 
Οαίνρβο δὰπὶ αὉ Ορσυρία ἰπβαία ἀϊβδοθάογα ἀοπιαπαιθ γουθτί 
βἰπαῖ (11 ---- 95): Μίποινα δυΐεπι, ααδε ἰά πιαχίπηθ ἃρὶέ, ἴπ Π{πὰ- 
οαπῃ δα δΙϊαπι ἰρβῖθβ Ραθοβοθηΐθπι ἔδβίϊπαίς,, ΟἹ πάρα (αν θᾶ 
ΡΓΟΘΟΓΆΠΙ, ΠΕρΓΠ5 Ῥοποίοραθ ἱπηιπϊπθηζίαπι, ὕγββὶβ ΟΟρ ἃ5 
ἀποί  ἀϊαπβ ΘΟ 1115. ἀρδαπῖς (96 --- 112). Αρυὰ 605 δ 6ρϑγ 
ἀπῖπιὶ ΤΟ θη οι 5 ἀββι θη 5 ΓΘυ υθπίου δχοὶρὶῦ ἄθαπι, Μεπίδο, 
Ῥαρβογαπι Γορὶβ, 5ρ6016 ἱπάπίαπι, αυᾶ8 ἰρϑβαπι ὑ8Υ118 ΒΘ γηο- 
ηἷθαβ δὰ βρϑῖν ρᾶίγ15. ργορϑάϊοιη γϑάϊιοῖβ νἱάοπάϊ δχοϊίαί που- 
ταϊαγααα δὰ οοποϊοπθιῃ ΠΠδοθπβῖιπι ἀρθηᾶαμ, ἴῃ 4πἃ ρῥγοοο- 
Γαπὶ ἸΠ]γ]85 ραΐαπὶ δοοιδβαῖ, οἵ αὐ ἴρβ86. βίδίϊπι ἀς μᾶίγε βοϊβοϊ- 
ταΐαπι δά Ναβίοτθιπ ἂς Νίεποίδυπι μὑγοβοϊξοαίαγ, Τϑοθηβ ἃὉ 
ΟΥΤΟΥΙθΒ ΓΈρΓ65505 (11 .---8518). Μοχ, υδὶ εχ οου 5 ονϑπυϊΐ 
ἄξβα, ποῃ βἰπθ ἱπάϊοϊο πιιπηϊηῖβ, ΡΠ πιΐι5., ργοοογαπι ΡῈ 15 δά- 
Εἰθιϊαβ, σᾶπογθ οὐ ἄς ᾿πίθι οἱ παυϊσαίΐοπς ΔοΒίνοσαπι : 
40 δΥριαπιθηίο οἴϊειβα Ῥδθπηθίορε οδπίογοπὶ δα αἰϊὰ γθυοοᾶγε 
οοπαίαγ: 5εᾷ ἃ ΠΠο [6 γα γαργθῃθπάϊίυγ, 41 παπο ΡΓΪπηαπι 
οἴΐαπι οὐπὶ Ργοοΐῖβ σοπέιπιδοῖιβ Θ᾿ ΘΠουΌϑα βἰπιρ[Ἰοἰϊαίθ οχρο- 
βίυϊαι εὖ ἴπ ογαβύπαπι ἱπάϊοϊς οοποίοποπι, πα ἀἰβεϊπιιίαίο 
σΟΙ 5110 580 (319 -- 419). [ηϊζοτγῖη ἤδχο ἴῃ νθβρογαῖν. ἀϊθ ργοοὶ 
δ οαμΐα οἱ βαϊζδίϊοπα οσαδϊζαπι ἀϊδοθάαπιί ἀοιηοβ, ἰἴρβθῆθθ Τὸ- 
᾿ΙΘπιδοθ5 ἀογπζαπι ἴ0 (470 ---444,) 

ΗΠ. 

Ἡδοσηβιθυ5. ροβίθσο ᾿πᾶπε δὰ οομοϊ πὶ νοοδεῖϊβ Ὑ οἰ θιπδ- 
Θδὰ5. ἀπ ουϊτον. οοπίαμπιοι αι ἀοπηιε εἴ ργοῇ]ρδίϊοπαπι ὈΟΠΟΓιΙΠν 



τν Ἶ 

δίᾳαο. ΡΟΡῺΪ πιϊδουϊοογάϊαδιη. δὲ δυχη απ ἱπιρίοταῦ. (1 --- 79). 
Αμύΐποιβ, οχ ῥυϊποῖρίθιιβ ΡΥΟΟΟΥαπὶ, οὐρα 'ἱπ Ῥοποίορομ {γᾶπ5- 
Ιαία, ἤμποπι τπδἰογαῃι ἔογα ποραΐ, πἰβὶ ἴρβᾶ Πρ βοσῦ δἰϊοαΐ, δ 
δ4 Τολγῖπι ραίγοπι γοᾶθαΐ (80 --- 128). Ἀδβροπάθμς Τ οἰθιηδοθο 
οὐ ἰυγθᾶπ) ἄοπιο οχοθάθσε ἃρθγίθ ἴὰθθ Δαυ !ᾶθ Ργδθίου-. 
νοϊδηίθβ διιβρίοϊιπι ἴδοϊαπί, αποά ἰπίαιιθιπι ρΓΟΟΪΒ ἱπίθγρυε. 
ἰαΐι5 ναίθβ Ηδιῃουβοβ στ ἀθίαῦ Ὁ Ἐπασυπίδομο (129 --- 307). 
Τα φαὰπὶ Β1}}} οἴξδοίαμη νἱάθέ, αἰζογοδίίομθ ργοίγδοία,, ᾿ν 6 Π15 
ΠᾶΥ̓Ὸπὶ ροβίαϊαί, απ Ῥυαμ οὐ ϑ'ραγίδην ναί ρδγοιποία πὶ 
46 μαΐίγτο; 564 ἰγγίδαιῃ. δᾶ ἀπύηπ6 5ρ6 ἔγιβίγαϊιν ἀἸ55ο τ 
οὐποῖο (208 ---- 259). Τηάο ἴῃ ΠΌΤΘ 50}115 ν ποδία ΝΠ νη, 
αι Μϑπίουϊβ οαϊαδάδπι 5ρθοὶθ δἀβίδηβ. οἱ ἱπβίγιοΐδιη ΠᾶΥ θη 
εἴ 56 ἴρβᾶπη παυϊραίϊοι δ οομ θη ΡΟ] οοίιν (2θ0 --- 395). δια- 
{{πὶ ἀοπηη ΓΘΥΘΥΒῚ5. ΕΣ αγ γ οἰθα πὶ ρΥΟΠηΆτη. Οἱ θαγα ᾿ΓΠΠΟΥῚ ΡΆΓΔΓΘ 
ἰαθοῖ, ᾿πβοῖα πιαίσο (2906 --- 81), Μίπογνα δυΐθπι οχ ροριυΐίο 
ΒΟΟΪΟ5. ΟΟἸ Πρ, πανίαιθ δὺ Νοξιηοπα δοοορία οὗ ἀδάποία ἅπηθο 
γΟΒροσὶ βοϊναηΐ εχ ροτίι (982 --- 435). 

ΠῚ: 

ΤΟΙ οι πὴ οὰπῃ Νἔϊποῦνα δαάνθηϊθηΐοπὶ ΘΟ 6. ΘΧοΙρΙΐ 
Νοβίου, ασ πιαχίπιθ ἴῃ Πἰογ ΡαὈΠ1οἷς. ΘρῸ]15 οἵ βαογὶβ Νο- 
Ρίμηο [ἀοϊϑηαϊβ οσοιρδίι (1 --- 73). 15. νϑῦὸ δ οἰ θβοθηί, ἐς 
Ρδίγε βοϊβοϊζαπίι, 8} πον τοΐογέ, ααῖρρα οππμΐαπὶ 1 ΠΠπ8 Γα- 
Γαμη Ἰρηδῦιδ: 564, ἡ14 5ἰθὶ οἱ 8115 ἀπεῖθιβ Αομίνογαπι ἴῃ 
γοαϊίι 80 ὀχοϊἀϊο ΠῚ δοοίάουϊς, οἵ ηπΐ οχ 118. ἀοιπιπὶ ΓΟνθΥ- 
(ογϊης, ΑἸ σα πίθου δπανγαί (70 -- 200): απ ᾿ποι εἶθ θοπίβααθ 
ΟἸΒ 15. Δ αἰ οἰβοθ πιά ΡΥΟΘΟΥΠῚ ἰπἰΠγ]ἃ5 Θχοϊ δίιιτη. , ἸΠΘ 100 -- 
γαίᾷ οἰΐδπι Αραπιθιηποηῖς οαθάθ οἱ ἰαπάαίο Ογαβίβ, βοθίθγὶ5 
ΠΟΥ Θ, Πογίαϊςαγ αὖ 4ᾶπι ΡΥ πη ρογραῦ δὰ ΔΘ ποθ᾽ θπν., ΠΌΡΟΥ 
6Χ ἰοπρίπαι9 οὐγοσα σού (20]-- 328). Αἀ γνϑϑρεγᾶπι, 
δηζοα 8") ἴῃ ὉΤΌΘπι τϑάθιπί Ῥυ], «01 Μποῦνα, ααδιη ἴῃ 
ἀϊξοθββὰ ἃρηϊίαπὶ γϑπθγαί Ναϑίουῦ δἔ νυϊζαϊδη ἄθαθ ἰππιηοἷδ- 
ἴαγιπὶ 58 νυγνοεί (3290- 394), Τὰ ΤοΙοιπδοί5 ἴῃ ἃθ 405 ΝΟΒ(ΟΥΪΒ 
ἀαοϊίαγ οἱ 1δὶ ρμογποοίαί (396 --- 403). Μίαπε ροβίγ! ἴα ἴπ ἄοπιο 
γορὶβ ρυϊναίαπι βδογὰπὶ δ ΜΊπογναθ, τὸ ρογδοίο Τ᾽ δ᾽ πη ΟΠ 5 
οαπὶ ῬΙδβἰβίγαίο, Ναβίοσῖβ ἢΠ1ο, σασγιι. οοπίοπαϊί δ ραγίδην (484--- 
485), Νοοίε. ρτοχίιπα ἂριια ΤΠ ΊοοΙ6πι., ρῥΥΪποῖροπι ῬΉ ΘΓ ΘΟ τη, 
ἀθνοῦβαίὶ ΑἸ ίογα ϑραγίδπι ρουυ θμαπίαν (486 --- 497). 

ΤΥ: 

ΔΙΘμο]δι5. πυιρίϊαβ ΔΙΙοσα πὶ οοἰουγϑέ, ἀαὰμη δά δυΐδπι οἷτ5 
δοσδάϊπης Τ ἰθιηδ οι οἱ Ρ βἰβίγδίιβ ἢ ααΐθὰβ Πἰ δ υ Γο ἢοβρὶ- 
[10 ᾿ην]ίδι]5 Θρ]δ6 ἀρροπαηίαν (] --- 67). Οἴπ 115. ΒΌΡ6Γ. οθο- 
"Δ ΠῚ 5ΘΓΙΠΟΠ 6 οοηΐεγί Νθποίαιιβ, ΠῸΝ δἰπο δαπάα ππθῃέϊομ 
ὈἸγ 5518, ἴδ βίαι πὶ ἀοίορὶε ΑἸ, αιοπὶ οἱ Ηοϊοπα ἰμίσϑηβ 



Ἕ 

ἀδποβοὶί (68 --- 154). Μοχ υἱγὶ ἀοϑβίἀθυϊο ἃ ἤθος 5 οπιπῖθι5 ἰδοτῖ- 
πᾶθ ΟὈΟΥ απίυγ ; 564 δᾶσαπι Γοπιθϊαπὶ αἰἴεσέ Ἠδφίθπα. “486 
οὐπ Δοποϊίδο δὰ ϑοπιπιπὶ 846 ἰειηροΥὶς ἀρὰ Πίμπι οι οἵ 
γἰγίαίαπι {Π|γ5515 πηθπιουΐαπι στεροῦς (1598 --- 3805). Ῥοπίογο ἀϊε 
οαἰαπιϊίαΐαπὶ ἀοπιβ 586 αιθγεπίὶ 'Γδἰθπιδοιο εἰ ραίγὴβ ἕογ- 
τὰπὰπὶ ρογοιποίδηξ παυγαΐ δίθποθίαυβ ἐκ θυγουῦϊθὰβ 5, οἵ 
αυϊά ᾿ρβὶ γϑβροπάεγιῦ Αθρυρέϊιβ Ῥγοΐίθιβ ἀβ οαβῖθιβ γϑἀθαπεϊαπι 
ΑσΒϊνογαη, ποπηϊπαίϊπ Αἰδοὶβ [ῳΘΟΓΘηβῖὶβ εὖ Αρϑιπθπποπΐβ, 
αἴηυβ ἀθ ὕ|υ5518 ἴπ ἰπβυΐα (αν ρ55. ΟοΙΠπιοΓαίϊοπο: ἀθπῖαπ6 
δαοϊεβοθηϊ, υὐ Ἰἰοηρῖι5 ϑραγίαθ ᾿πδηθᾶΐ, χοραΐίο πππογὰ ἢο- 
5ρ᾽ (αἰἴὰ ρσοταϊτς (906 --- 619). [πίογϑα ργοοὶ, υὐ Τ ΘΙ θιηϑοὶ 
δὐϊξαπὶ ΟΟΠΙρογοσιπς, ἀθ ᾿π516}15 γανογίθηϊμ Ἰοοδη 5 οοΠβ 
ἃρϊϊιαπέ, ᾳυὰς εάοη δχοθρίὰᾶ ἀρογὶῦ Ρεπείοραθ,, δάδαο ἴσπᾶγαα 
Ργοϊθοιοηΐβ (620 --- 714). ΑΕῇϊοία ἢος παπίϊο γαρῖπα ἰἀπιθπΐα- 
(υγ: ἀοὶπ ρῥγεοδίδ ΜΠ παῦναπι αἀἰνηο ΒΟΙη πο ΟΟΠΗΓΠΙΔΙαΓ ΡΘΥ 
αυϊοίοπι πΠοοίΐβ οἷὰβ, 46 ἀδίθοι! ργΟΟΟΓαπὶ ἴῃ Αβίθγϊ ἀπ ἰπ5ὰ- 
ἴδιη παυϊσαηΐ, αἱ οα6 615 οοη ᾽πὶ αχβοαυδπίυγ (719 --- 87). 

ν 

Οὐμποο ἀδογαπι Ἰίοσαιη ἴαοίο, ἀρεπίε Νΐποσνα, [ΠΩρίΓοΥ 
Μογοαγίαπι πιϊτς ἀἀ Οαἰγρβο υἱ ΕἸ γββαπὶ δχ ἰηβδαΐα δᾶ 8ὈΪγα 
ρϑυϊαίαγ (1 --- 84). Πηροτγίαπι σγαναία δοοὶρὶς ΝΥιρηα,, ποηὰα 
ἴλιπθη ἀρίγοοίατγα δὰ (80 -- 147} Πεγοῦπι, ἀπάμπ ραίτγιαθ 
ἀεβίἀθυϊο ἰαθοβοθπίεπι, θάοοθοΐ "0Π ΠΟΥ 56, 410 πιΐπιβ 
βίδξιπη αἀϊδοοάας (148 -- 227): Ἰρβᾶφαβ ργόορϑγβθ δὰπὶ δάϊαναί ἴπ 
αδυϊοαπάδ ταΐθ, ἃ Ὀεπίρπα ἀἰπιῖββυβ πανυϊρσαίοποπι 50 8 
ἀσοτθαϊίυν (228 --- 381). υοάενσοβίπια ἀΐθ παυϊσϑίομἶβ., 4αῸπιὶ 
ἰᾶπὶ ῬΠαθδοιιπι ᾿πδιαπὶ, ϑ'ομουΐαπι, 6 Ἰοηῃρίπαιιο υἱάθί, ἴογίς 
ΡΓδοίθυυθδειβ Νορίαπιξ δχοϊξαῦ ἰειηρεβίαϊθπη, ᾳπᾶ86 {ΓΑ [απ 
οοΙπρᾶρίπειη αἰββοϊ νι (282 - - 832). 5εα ἴρβ6 αἰνϑο γαί]5 1π58]- 
ἄβηβ, σνεπίογαυπι Πποίαππιηὰθ ἱπαϊθγῖαπι, πιϊβογ σογάϊαμη ἀθ86 
ΠΥ Π86 ΘΧρΡΕΓΙΓΟΣΓ, μϑασοίῃθδθ, ἡπᾶε οἱ γϑαϊπιϊοαϊαπι ργαθθεῖ 
Ρδοίου! βυ! σαπάμπι, οαΐ8 νἱγίαςα ἔδοι τι ἴθ ἴουγαπι δπαΐοζ 
(388 --- 364). Αἰᾳιε 118 ἑἰαπάςπι, 4αδηινὶβ ἰγαπιθπία Ναρίαπο, 
ΡΓδοβεπίεπι πιογίθιῃ εἴῳωρι!έ εἰ ἂὰ ργοχίιπαπι [ἰπ8 ῬΠαΘδοαπι 
πιάθβ δνδαϊΐ, αὶ βϑιηϊαπίπιθπὶ οα 16 [ΟΠ 115 βίγαϊι πὶ ρῥδοῖαο 
50ιππῸ Τϑογοδΐ (36 --- 493), 

ΜΕ 

Ῥῃδθᾶουπι ταρὶβ Αἰοϊποὶ ίΐαπι, Νιιυβίοδαπι, Ρ6Γ 4αϊαίθηι 
ἴαθοῦ ΜΠ ΠοΥγὰ νϑβϑεϊπηιθπία ἰαναίαμι ἔεγγε δὰ ᾿ἰὰ8 ἱπβδαϊὰθ, ἴῃ 
4ὺο ΟΠ γ5565 ργοοιθαθγδί (] --- 47). 14 ἔδοϊ!β ρϑυπιϊζέεμίε ρϑίγε 
80. νϑῃϊσυϊαπι ρΥδοθαμίθ,, ππᾶηθ {πὸ ρου θμϊίυγ, ἴὰπι ΟΡΘΓα 
δοίο ᾿μά πὶ οχεγοεῦ σὰπὶ 8πῸ}}}}5 (48 ---109). Εὴο βίγερίία εχοῖ- 
ἰαΐι5 ὕ] γ856 8. βιρρὶεχ ἱπιρίογαί υἱγρὶπὶβ. πιϊβοσϊ οογάϊαιῃ (110 --- 



ἊΣ 

152), Ὁ. δαᾳᾷβ 5ιδίϊπι ἵπ (πζθϊδπὶ γϑοθρίιβ ἰάνϑοῦο, γὑδβϑίθ 80 
οἷυο τϑογϑαίασ (186 --- ῶ50): πιοχ ΑΠΠΠρ πίθου δάππηοι τα οαπὶ 
8 ΠΟΙ Π 5. βϑααϊίαῦ οαγγαπι τά θαμε 5 εὖ οοοἰἀεπία βοῖθ ὑϑηϊ δὰ 
ἰχοιπὶ Δϊποσναθ, αἱ ἂπίθ ἀγθθιη δῦ, αὶ ἔδπ!ἶαγο δἰ 
ΠῈΠΊ6 ἢ δο ᾿ΐὰ νεπογαίίοπο ργθοδίαν (291 --- 831), 

ψΠ. 

Ῥοβίψφιδπι Ναυβίοδα ἀοπιαπι γϑαϊογαῖ, {]γϑϑὶ οοουγγῖς ΝῈ- 
πεῦνᾶ, ἴῃ βρθοΐθιη. ρα 6 }186 τηιίαία,, {Πππαὰθ πϑῦπϊα οἰποίαα 
ἴῃ ατῦϑιν οὖ δά δβάβθβ Αἰοῖϊποὶ ἄχοθηβ αἰ! σεπίοσ δάιποποί 
(1 --- 17). 8516 5οῖιβ ἱπστράϊιν γαρίδα, βρίθπαὶ ἀἰββίπια ογπϑίαιη; 
δὶ ΡΥΪΠΟΓ65 ῬΠδθδοιπι σοιρσγοραίοβ νυἱάθέ οἶτοα Αγθίθπ γο- 
δἰπαιη,, οὐ Ραμα Θπρρ ϊοαΐ, δίααθ Αἰοΐποιιπι, 4αἱ δὰπὶ ἰο- 
βρίτο δοοὶριέ ἀοπαᾷαθ ργοιπις οὐ πᾶνϑπι, 48 ργορθούϊθιι 
ἴπ ρϑίγίαπη ἀραποδίων (78 --- 225,) Ῥογοιπποίαπία ροβί ΘΟΘΠπαΠῚ 
Αγδίθ, οιΐαβ βδϑδϑῦ οὖ ἀπ4θ νϑβίθπι παθϑγοῦ, (ἃρπουθγαῦ δ Π1πὶ 
68) Ρϑποῖὶβ γοίογί, 486 5101 δοοϊἀογαπὶ ἃ Ορσυρία ᾿πδαϊα πβ4π6 
84 Θομουῖαπι πᾶανῖρσαπίὶ (226 --- 297): θοπαπιᾳαθ διΐπειπ δᾶ- 
Ὀ6γ6 ἰαββαβ, βυδαθηία ποοΐθ, αιϊοίϊ οοποράϊ (298 -- 347), 

ὙΠ: 

Ῥοβίθιο αἷβ ἴπ ρυθ!!οο σοοποῖο οοηῃδαίίαί Αἰοΐποιιβ ἀδ 
Ὠοβρὶίθ ἀοπιπι ἀθάμσεπάο ρυγϊποῖρθδαθα ροραϊ εἴ ἔἤογειῃ 
ἱανθπίαςβ δὰ δριαβ νοσαΐ 1}}} ργδθθθπάδα (1 --- 45)» ϑϑίαξίπη 
ἴαγθηθβ, ϑάογπαίᾷ πᾶνϊ, ἴΐ ταρίαμπι Αἰοϊποὶ οοπνυθηιιηΐ, 4ὰ0 
εἴ Ῥοιῃηοάοοιβ δοοϊξαγ, οδηθπαϊ ἀἀ οἰζπάγδιῃ ρουῖταβ (48 --- 102). 
Ῥυδηβὶ ΟΠΠ85 οοπἔογιπί 56. ἴῃ ἔογταπι δά συιμηΐοοβ [ἀἀ05 ἴαὰ- 
οἷθδπάοβ,, αιθ5 ὕ{|γ55865 ἰδοθββδιίιβ 56. ἱπηηϊδοθῖ οὔ θυ πιῖπα 
αἰξοὶ νἱποῖς (104 --- 3559). οῖπάθ βαϊαῦαῦ ἃ αν θηϊθιι5 ΟΔΓΠΊΘ ἢ, 
αποά Βειποάοοιιβ οαπίας 48 ἃπιουίθιιβ Ναγιϊβ εὖ ϑ διθυῖβ : δὐϊδιη 
βἰπιρίοχ σϑιιβ βαἰζαύϊοπὶβ δα ταν (206 --- 884). Ιᾶπὶ ρᾶγαπίυῦ 
Ὁ] γββὶ ἀομὰ ἃ ρυϊποὶρίθιι5 οὖ Εἰαγναίο, αὶ διπὶ ἃπίθα αἰοξὶβ 
Ἰαοοβδιογαί: ἴπὸχ ἴῃ Αἰοϊποὶ δϑάϊθι5 οὐ ἰοίις. δρυΐϊὰ5 δάϊξ 
(98 ---- 469). [πῃ [νῖ8 θοιποάοουβ, ἀθ δήὰο ἰΐρῃθο εὖ {Π] θχοϊ ἀἴο 
οἄΠ6Π5, ἤθγοϊ πιθοῦ ϊαπὶ ΒΙρΘΥΟΥΪ5 ἔογίαπαδθ δ ἰδουϊπηδβ 
ἱπονϑῖ ; δχ 400 δὰπὶ γορσαῦ Αἰοΐποιικ αἴ, 45. 5 εἴ 408 ΟΔΒ.5 
ΡΘΥΡΘΒ5.8 510, δχροπαί (470 --- 586). 

ΤΧ.. 

Θυδίπογ πἶπο ᾿ἰρτὶθ ὕ0Π|Πγ55865 ἃρυᾷ Ῥἢδθᾶοαβ. βϑυΐθηι ππῈ}- 
Οἰριϊοῖβ ΘΥγουΪβ. βαΐϊ δπαγγαί. ᾿Ιχὰθ γοΐεγι, αυΐβ εἴ πάρ ἀυπὶο 
ει (1-- ὅ8); υὐἱ 0 Πῖο ρτοΐδβοξιιβ ρυΐίπηππι δά ΟἹοοπᾶβ ἀρρὰ- 
ἰοσῖῖ, δἴαιθθβ οχρυρσηδίᾷ Θογαπ ἀγθ8 ἴβπιᾶσο, ΧΧΠ 5βοοὶϊ5 
δηιϊθβἶβ, ἰαραίαβ. ἈΡρβοθββοσὶ (99 --- 61): υἱᾳυς ἴπάθ οἶτγοα Ν΄α- 



ὙΠ 

εᾶπὶ ργοπιοπίογί απι ΒοΓθα ἃ οαγϑὰ 50 δά .Τωοϊορῃαροβ εἰς ἀδ6- 
Ἰθοία5 (62 --- 104), ἐὰπὶ ἴπ τουγᾶπιὶ ἱπιπιαπίαπι Ογοίοραπι (109 --- 
192): υδἱ οὑπὶ ἀποάεοῖπι νἱγὶβ δὲ Ῥοϊυρμθπιαπι, Νερίαπί 
ΒΙταπι, ρεποίγανοσι (198 ---286): αἱ ογαδπίϊβ ἀαρίθι5 εχ- 
Ρίθταβ, 4πὰβ οαθάθ 5εχ βΟοϊ Οὐ Πὶ οἷι5 ᾿πβισιχογαύ (287 --- 544), 
ὙΪπῸ εἰΐϊαπι, αυοαὰ ὕγ5565 ἱπρθεβογαῖ, επί θηΐαβ, 4αππὶ ἴπ 
ΒΟΙΠΠΕΠὶ ΡΥΟΘΙθἶδδεί, δχοδθοδίι5 (910 --- 412) εἰ ρατίε στεορῖβ 
βροϊϊαἴαβ, Γαρίοπίεπι βαχὶβ ἱποθεβὶΐ (418 --- 566). 

Χο 

Ἀεἴετί ἀθίμοθρβ, δὰ ᾿πβυΐίαπι Α 60], (ειπρεβίαταιη ἀγθὶ τὶ, 
Ρογυβοίαπὶ 856 δοοθρίββθ 80 60 νϑηΐοβ ργδβίθυΡ Ζβριιυγαπι, [{πὰ- 
οἂπὶ ρεΐθηίὶ βθουπάμπιη., π{Γ6 ΘΟποΙ 505 (1 -- 237); 5οοῖοβ δυΐαπι, 
ααὰπι ραίγία ἴδπι ἴπ οομπβρθοίῃ αβϑθῖ, πιδίθ οιρέάοβ οί ν ββ8 
αΐγοπι, ὑπάθ Θπιϊββδαπὶ ργθοαίϊαπι δὸ5 δά Αβϑοϊϊαπι γεϊθοῖββα, 
γϑγὰπὶ Θχραϊδοβ ἂἃῦ γ666 οἵ ἴῃ ναβίμμη πιᾶγα οοοϊἀοηία! 5. ρίαρσας 
ΔὈγορίοβ (38 --- 79), [τὰ δὰ [,δοβίγυροπαβ δηίβγορορῆδροβ 46- 
ἱεγαπίυγ, δὶ πᾶνθβ ΧΙ οὖ πὰ! βοοΐοταμπῃ ἱπίογοϊάππε (80 --- 
152): πιοχ πᾶ πανὶ δὰ Αθᾶθᾶπι Δρρϑιυπί, ἱπβιΐίαπι Οἶγοθβ, ἃ 
αυὰ ΧΧΙῚ Υἱγῖ οὐπὶ Επαγν!οοθο ργδθιηϊβδὶ ἴθ βασι οΥὰ ο0η- 
γεσγίαπίις (198--- 260). {Π|γ88685. (ὰα ἴρβθ, ἢεῦθα πιαρίοᾶ ἃ 
Μαογοιυγῖο δοοορία, δὰ ἄθαμπι ἱπρυθββὰβ ροίθηζίαπι οἷὰ5 οἰιρὶς 
αἴηιια δάθο υἱγίυϊς εἴβοῖς υὰὐ βοοῖϊ ρυιβεϊπαπι βρϑοῖοιπ τϑοῖ- 
Ρἷαπεὶ (261 ---899).. Ῥεπίᾳιθ. ἃππο δχδοίο ἂρῃὰ Οἴγοθῃ οἰιπὶ 
Β0ΟΙ15, [{Πᾶοᾶ6 πιθηοῦ ἰπθαίιγ δὺ {Δ σοπβαϊοπαὶ ΤΊ βίδα 
οὔυδα Ργοβοῖβοῖ δὰ ἴδυσθβ ἱπίθγογιιπι ρσορθ Οσθᾶπαπι, 400 
ἴοοο ἀθἔαποίοτγιιπι δηΐπιαθ δχοϊζαπίιγ (400 --- 549). ΠΙᾺ πανὶ- 
Βαΐαγο οα8018 ἀπιιπὶ δἰἰᾶπι βοοΐαπι ουὶρὶς., ΕἸροπογθιῃ (280 ---574), 

ΧΕ, 

Α Οἴγος ἀἰργθβδββ ψϑηὶϊΐ. ἴῃ οΥγᾶπὶ ΟἸπηπδυϊογαπι, οὰπὶ δὰ 
Ιοουπι, (αἱ ἀδβοθιδβ 86 Ππη8π65 ρϑυβιθοίαν (1 -- 32). ΤΡ] 58- 
ΟΥΙΒ τί ρογἔβθοιβ, βξούοθϑπι σοιπρίεϊ βαηραΐπα υἱοςπιδγιπη; δὲ 
οἰγουμαν οἰ πῖθιι5 Δ πθ 5. πα] δη βἰηϊξ αἰϊποογε Βαπβίαπι, 
εἰδὶ ργῖα5 ΤΊ ϑὶαβ ναΐθβ ᾿πὰρ ᾿ἰθαββοί (28 --- 50), Ῥυίπιαπι οονῖο 
ΕἸρϑποῦὶ βαραϊαγαπι ρΓοπιϊέϊξ ς τὰπὶ πηδίγοπι νἱάθὲ, Απίϊοίθαπι: 
'οχ 'ΤΊγοβίαπη, οὐἶ05 οαδᾶ ψϑποζαΐ, δχ 400 τϑάϊζαπη ἂς τοϊὶ- 
405 Υἱίαθ οᾶβιιβ οορποϑβοὶζ (0] --- 151): εχ πιαίγθ, 486 ἴα 
84 δαυδίαπι ΟΥΠΟΥ5. δαπη(γ, ἔογίαπαπι ἀοππ5 βυδο (152 -- 
224}: ρίυγοβ οἰΐαπη ρτγίδοαγαπι νἱάοῖ μεγοΐάαπι, Ἔσο, Απίϊορεῃ, 
ΑἸοπιθπει, Εἰ ρ᾽ςαβίθη, ΟἨϊογίάθπι, [ωβάδπι, Τρϊπιράϊδμι, ΡΠ δ6- 
ἀταπι, Ργοογίάθπι, Αὐϊδάπεπ, δίδεγαπι, ΟἸγπιθπθη, Εσίρν 8 
(225--- 882). Εἰχοϊίαίυβ ἀθῖπάθ ἃ Ῥῃδϑδοῖθιβ δὰ ρεγββαιθπάμπ 
ΒΕΥΠΊΟΠΘπὶ (938 -- 3576) Πεγοῦδβ αιοαιθ, ἡαογαπὶ δηΐπιὰθ οο- 



ΥΠῚΙ 

οαγγογϊης, γϑοθηβοῦ, ἀρδιηθιμποπθῃ,, ἀ6 δὰ βαου μαι οαθἀς 
αχροποπίοῃ (977 --- 466), ΑΟἈΔΠΠ6ι, Ῥαίγοοϊαπι, Απιϊ!οολιπι, 
Αἴδοθῖν πιδΐογοπι (467 ---567); ρταρίθε ἢοβ Μ|Ίποῦπι ᾿πάϊοδῃ- 
τθιη οἱ ἔεγαβ βϑθοίδηίθπι Οὐϊοπθιη; ἴΐθσιη Τιΐγαιη., Τηίαϊαπι 
ϑΙβυρῃᾶπι, γα] 5. ΒῸρΡΙΙΟἱΪ5 ογαοϊαίοβ : ἀδσπίαιθ. ἱπιᾶρίποπι Ηθυ- 
οὐ} 15 (668 --- 626). υΐδθυθ νἱβὶβ, ρᾶγέϊπι οἵ οοϊοαιαίβ 6Χ 
Οὐθδᾶμπο γου θείαν ἴῃ αἰΐαπι (627 --- 640). 

ΧΠ, 

Ἀδνθύβιβ ἰῃ Αθϑθᾶπι ᾿πβιΐαπι, ΕἸρΘΠΟΥΪ5 σογροῦα δαμπιαΐο 
(1 --- 15), ἃ Οἴτοβ, αὖ ουϊζεί ᾿πᾶ]ὰ οδίθγα, βἀοοδίυν ; υἱ 5᾽γθπὰβ 
ργδθίθγθαῦ ᾿Ιβᾷα8 Ορροβὶῦοβ Βοορι!οβ,, πᾶν ῖθι8 ἰηξεβίοβ,, εὖ ρτὸ- 
χιμΐ ἔγθιϊ ρογίθηίοβα ρογϊοιία οὰππ σΥοσίθιι5 οὖ δγπιθηξῖβ 
ΤΗγϊπαοῖαθ,ᾳ πα ἰαπρομ 5 (16--- 141). Βοιο δπῖιπο ἰηῶτο- 
Αἰταγ τπᾶγθ, ϑ΄γθηιπι Ἰθία! πὶ σα η 6 πδιὶη δα] πραπα (142 --- 
400): 5δοοριϊοβ δὐγδίϊοοβ Ῥγδθίθγυθῃϊτγ οὐ ΟΠαγυθαϊῃ, ἄαπὶ 
ΒΟΥ ἃ 56 χ βοοῖοβ 6 πανὶ δϑγιρὶί (201 --- 259): 56 ἃ Εἰ αγυίοοδο 
οἱ τ 4 ῖ5. 500 115 οοδοίι5. ἀρρε}}6 δὰ ΤῊγϊπδοίαιῃ., αὶ ἰοπιρδ- 
βἴαία ἀἰυϊτία5 ἀθίθητ ἴῃ οἷδὶ ραπυσία, ἔγαβίγα ργοὶθθπίβ ἴρ80, 
ἱπουδίοα {ἰ5. ὈΟθὰ5. 3015 πὸῆ ραγουῦμς (200 --- 878). Θυοά υἱ 
Θοπιρουϊο ἄθας, αἰθΐομδπι ἱπδηάδί ἰονΐ, 4] ἰπηρῖο5. βίαι. ἀϊν185 
Ργοάϊσ 5 ἰογγοί (874--- 396), πποχ πανὶσαπίθβ δαϊηΐπα ρϑγουεῖῦ, 
δχοθρίο ὕ]γ886 (997 --- 419), αυἱ ἰγαρπιθπίο ἰδοθγᾶθ πᾶνἷβ ἴη- 
Βᾶουθη5 βοῖίαβ δὰ Οργυρίαπι ᾿πδυίδπη ενδαϊῦ (4320 --- 458). 

ΧΠΙ. 

ἘπαΥγαίο ΘΥΓΌΥΘ 8510, {Π|γ5865 ἃ ρυϊ που 5. ῬΏδοδοιμι πον 
παπογὰ ἀοοὶρὶς, απδ6. ρμοβίθυο πὰπ 86 'ἴπ πᾶνθπὶ ᾿ηβ Γι ισΐϑ ΘΟΠῚ- 
φογίαπειν (Π --- 38): ρεγάχθ τοϊϊαιαπι ἀἴθιη 5δοΥ οἷο οὖ Θρα}15 
ΔΑΒ ἰτα5, σοπιρθ!]αῦ58 ρῥυϊποὶρίθι5, ἀἰδοθαϊς δὲ ααυϊο βϑίπιᾶ 
πανὶσαύϊοπο ἰπ Ππδσαῃ ἀεν θην (2Έ ---- 90). [ΟῚ ἀαππι ρΡογίαιϊῃ 
Ῥμογουηἶβ 'π νἱοϊπῖα δηίτὶ ΝΥρμάγαπι ᾿πίγανθγιιηΐ Γϑπὶΐο 685, 
ἀοτγηϊθπίοπι δχρομαμέ. ἴῃ [ἰογα:; πᾶνθπὶ διιϊΐθπὶ Γαπιθαπίθηι ἴῃ 
Ξᾶχαπι πιιίδί Νορίαπιβ, ρμίδοδίῃβ δαῖπι ΟὉ Γαπὶ ἃ Ῥδδθδοῖθιιβ 
(96--- 187). Αὐ οχρεγγθοίιιβ ὕ]γ5565. ρυϊπηαπη Ἰσπογαΐ ἰπϑιϊ πὶ 
ϑιιᾶπι, ααῖΐρρα πϑρα]α οἰποίιδ. ΘΟΠδΙ ο Μίπογνᾶθ,, οὰϊὰ 408, 
βρϑοῖθιι δἀοϊθβοθηῖβ ἱπάιπιία, βθυπιοπ85. οοπἔογί θιηεπεῖζο πο- 
γἶπα, πδῆπα ἃ46ο δἀοοίῃβ αΐ 5δἷῖ δ ἀθᾶπι ργδββθπίθπιὶ ψ8πὸ- 
γαίαβ. οἀσΐα ἄροῦα ἀδθβὶπἰν (188 --- 851); ᾿οχ ροδβίαιιδπι, ἀ|]ἃ- 
θεπίδ, πὰθ6, γϑαάϊίαπι ραίγαπι βαϊυίανῖς, Μίπογνὰ οἷα θομπὰ 
γϑοομαϊί ἰπ δηίγο ἰρβαμπιηια δπίθ οπιΐα δά οἄθάθπι ργοοο- 
γὰπι Πογίαίαν οἱ, ἢ ἃρμοβοδίαγ 80 Εἴμπᾶθο, πιαρίδίσο 58- 
Ὀυ]σούππι. πούϊδαμο οδίθυϊβ, ἱπ βθπθπὶ πιθπαϊοιπι ἰγαηδέογιη δῇ 
(352 --- 440). 



ΙΧ 

ΧΈΕΝ, 

δι ἰδίο Βοβρὶςὶ, ἴθ οαβᾶπὶ ἱπίγοάαποίο, Εἰππιᾶθιβ, ἢά155]- 
ΠῚ5 ΒΘΓΨΟΓΆΠ 5ΘΠΙΡΘΥΘΩῈΘ ἹΠΘΠΊΟΥ ἀοπιϊπΐ, ΟἝΥπαπὶ φρογοϑ !!- 
ΒΑ πὶ οὐπὶ νἷποὸ Δρροηϊΐ (1 --- 110.} Οὐϊαπέιγ Ἰπΐοὺ 605 ὙΑΓΙΪ 56 Γ- 
ΠΟΠ65 ἀ6 {Π|γ556, ὑὐδὶυΐ ρβεπίθ, 4ὰθπὶ ἴῃ μίγδην ΓΘΥΘΥΒΌΓΕΠΙ 
6556. πὸ ἰπγαίο ἡπάθπι ογραϊ Εἰπιηδθιβ, πο ἀυθδ᾽ίαί αυΐπ 
οἴΐαπι ΤΟΙ ἢ 5 ἴῃ ᾿ἶπογα ργοσοῦαπὶ ᾿Π514115 οοοϊδαβ 51 
(111 --- 184). Ῥείΐποθρβ, 415 δϑβϑί, ἱπιουγορσαίιβ {Π᾿ν 5565 Ἰοῃσ 81 
56υῖθ πὶ αι αγαιη ἤπρὶτ, ταβίαίβ βίιπαϊ, 5886. ἂρ ὙΠοβργοίοϑ 
ἀξ ἰρβίυβ. ργορίπηαιο γαάϊίι δάϊν]5βε (18 --- 359): νϑγὰπη 1||ε, 
Πἶπη5 ἱπογθάαἰ 5, οὈ]αίαπι ἀθ δὰ γὸ βροπβίοπθριη δρπϊ (960 -- 
408), επίᾳαθ σοοπδίϊ ἀπι|θ0 οἵπὶ ΥΘΙ 45. σα θΌ} οῖ5 (409 --- 456) 
οαδιίαπι ἀϊδοθάιπί {τισί άα ποοία, (πὰ {ΠΠ|γ8565,. ΡΥ Ϊβοῖβ δἀηθᾶ- 
εαἰθαβ Βϑυ πο πἾβ 0505, ΘΟΥΡΟΥΙ ἰδρθηᾶο ἰᾶθῆδπὶ αμδογῖς δοοῖ- 
Ρίζᾳαα. ἃ Εαπιᾶθο, αἱ πιοχ δά βπππὶ ομδίοαϊαπι ΘρυθαάϊτΓ 
(451--- 588). 

ΝΣ 

ΤδἸοιμδοιαπι, [ῳϑοράδδηιοηὶ ἀδβί ἀθηίθπι, ἴῃς 50ΙΠ15 ΠΟ Ποὲ 
Μίπογνα ἀοιπαπι αἱ τεάεαῖ, αἀὔδαις νἷὰ ργοοοσαπη ἰη514185 
νἱτο ( --- 43). ΕὙρο ἴ5 Ρυΐπιο ππᾶπα ἃ δίεπεϊδο γουθγίεπαϊ νο- 
ῃΐάπι ρος, αἴᾳιθ ϑοοθρίϊβ 80 ἴρβο εἴ δὺ Ηδϑίεπα πὰ Π Υ] 3 
οοπβροοίδαμιθ ΑΥ] βϑοιηάα, οὰπὶ Ῥβἰβίσαίο ρογριί δά μᾶγϑξειῃ, 
ἵπ ρογίῃᾳ Ῥυ]ο γοϊϊοίδει (44---181). ῬΠΕΥΒ. ᾿ΐαγιιπη ἀν ΟΥΒΑῦΙ 
αἰζοτο ἀἰς Ῥυίυπι ρεγνθπῖππέ: ὑπάθ Το Ιειπδοθιβ, Ρἰβιδίγαίο δὰ 
Ρδίγοπι Υϑηἶΐδδο δἱ δϑββϑηπιρίο Τ᾽ ΘοΟΙ γηθπο, ναΐα Αὐρῖνο,, ἰὰπὶ 
Ὁ οδδάοπι δχυΐθ, ργόρθγθ εοϊνῖξ ἂς ἰυία5 ἀσνΐα πᾶνϊραίοπε 
ἵπ μαίγίαπι δανεμϊίαγ (182 ---- 800.}ὺ {{1νπ565 ἰηίθγθα οὰπὶ δ α- 
ΠΙᾶΘΟ ΞΈΡΕΙ ΟΟΘΠΔΙΠ ΘΟΠΣΙΠἾὰ οοηΐοτί 46 ργοΐθοίοπα ἴῃ ὑγθοπι : 
βίπηιὶ ᾿ἀ6 ραυγθηί 5 5υΐβ βοβοϊ δῦ οἱ 4ς ρυΐουα ἔογίηπα ᾿ρβὶῃβ 
(901 --- 388) : 4] παία!θϑξ 505 δπαῦγαί δίηιθε υὐ ᾿πέδπϑ οἰΪπὶ ἃ 
ῬΒορηϊοῖθιι5 οχ ἰηβυϊα ϑυυῖα στὰρίῃβ οἵ ᾿δογίδα νεπαϊίι8. δῖ 
(389 ---495). Ι͂ᾷπὶ ἀρρῃίβαπι πᾶν θη βιιδη 1 Ἰθμδου5 δὰ υγ- 
θη πεῖς, Τ᾽ Βεοοϊγιπθηαπι οὐϊάδπι Ξοοϊογαπι σοπιποιάαί, ἴρδε 
δυΐοαπὶ ἀΐνεουβο ἰξπογα δὰ Εἰππιᾶθιπι ργοβοϊβοϊιγ (496 --- 957). 

ἌΨΕ 

Ἀεάυχ ἃ πού Τ  Ἰοπδοῆι5 νϑηϊξ ἴῃ οᾶδᾶπὶ Εἰ πιδοὶ 
(1 41:1). ΙΡ] ρτίπιαπι οἰπὶ ραίγθ, δάθιο 5615 πηθπαϊοϊ ρϑῖβο- 
πᾶπιὶ σεγθηίθ,, οἰ οαέι5 εὖ ἀοπιοβίϊοᾶπη οδἰαπιϊίαίε πη οοη- 
αυρδίαβ, Ηϊυπιάοιπι ταάϊξῃβ δὰ παπίϊαπι τηϊ 1 δὰ πιαίγοιη 
(42 --- 153). Τία 501} φαμπὶ ξαπί, Μίπεγνδα πιϊπηῖπα ἰπνθηΐβ γο- 
ἀἴζὰ5 ΟἹ γ5565 ἃ δ]ῖο ρδίθυ. οορποβοίυγ (194 --- 339); πιοχ οὔπὶ 



ὭΣ Ἂ, 

60 ἀ6 οἂδᾶβ ρυοοοσ 46] θογὰΐ οἵ, 486 ἀεδίποθρβ ἀοηνΐ ἀσοπάδ 
βίηξ, ργδθβουθῖ (240 --- 321). Τητοεῖπ ΔἸ 418 5βοοϊογαπι 
ΘΙοιδοἢ 6χ πᾶνὶ, 'ἰῃπ ρογίαπη υγθϊ]5 ἱπνθοία, 5ἰππὰὶΐ ΟἰΠὶ 
Βαιθᾶθο παπίϊας Ῥεποίοραβ ϑβαίναπὶ γδυθγίββδα δἰΐαπὶ (922 --- 
841), Νβθο πιυ!ίο ροβί τϑάϊξ πᾶνὶβ βρθοιιδίουτία ργοσοόγαπι, ααΪ 
᾿γγὶ 5. Ἰη5:4115. ἀοϊοπί ἰδίαι ἷἴπ οοποίΐοπα ἀ6 Τοἰθπιδοῖο οο- 
οἰάθσπάο πον ὁοπβ1ἶδ ἱποιπύ (942 --- 408). Θεΐθδυ5 δᾷ 568 μεῖ- 
ἰαβ, Ῥϑπηθίορε ἴθ ὙἹγογαπι οοπνοπίαπι ἄδργθβϑθα, 60 ποιηΐη6 
Απεΐποιπι,, διοίογοπι ΒΟ αυ8, δοσαβαί (409 --- 431). 0 πο- 
οἴθπι δά {ΠἸγββθῖη., ΤΓΒΙΒ ἰγαπδίογιπδίαμη, οὐ δἰΐππι οἷμβ τϑάϊὶ 
ὐυπιᾶ οι (492 --- 481), 

ΧΥΊΤΙ. 

Τηβθαιοητ! ἀΐα Τ δἰθιιδοῆαβ, μρᾶίγθ ἴθ ἀσρθηὶ αὐϊαραῖο, 
ἴρ88 δοάβθιῃ ργοβοϊβοϊθι (1 --- 80): βιαζιππηιια οχ ἄοπιο,, βαἰαΐαιῖβ 
Ἐπαγγοίθα οἵ πιαίγθ, ργορδγαῦ ἴπ ἔογαπι, υὖ ΒΘ οΟΙ νυ πιθμαπὶ 
Βοβρίζεπι δἀἀποδί (31 --- 83), Ηπὰπο αὐ δριυ 5 δχοθρῖὶΐ, πηδίσὶ 
ΘηδΥγαῦ οΥάϊμδπὶ ΡΟΥΘ ΠΕ Οπῖβ, {πᾶ 8 ἃ Νεπεϊδο δυάίογαῖ: 
βίπια! ΤΠ ΘοοΙ γπθμ5. γορίπαθ ργορίπηθαιη {{|γ5515 σϑάϊταπι 
ρΡγαβαάϊοῖς (84--- 165). ΤΌΪ οοθμαπι ἀρρᾶγαπίϊθιιβ ΡΥΟοἷβ Βρθῖ- 
γϑηϊ 116. 0 Επππᾶθο ἀποίαβ, ρυϊπηππι ἃ ΝΜ οἰαπίῃϊο σαργασῖο ἴῃ- 
ἴυσῖα αῇοροίαβ (166 --- 389), Αἀ δυίδιῃ 4αππὶ ἀοοοββουιπί, οαΠ8 
ἀοπιδβίϊοαβ ΑΥΡῚΒ, ἀρηϊίο ἀοπιῖμο, ταροπῖθ πουϊαν (290 --- 
327). Ιαπὶ ᾿ἰρβᾶπι ἀοπιιπι ἱπργθβϑι8 ἃ σον ἑν 5 ΔΠῚἾ θη 40 οἶσθ 05 
πηϑπαϊοαῦ; 4105 οἱ ΤΙ θιπσοθιβ ργαθθθί οἵ ργοοῖ: 564 Απεποιβ 
δ οοπν οἶδ οοπδϑοίδίιν οὐ ἱπρθϑίο 50 6} 10, πο βἴμθ ἱπα]- 
σηδίϊοπθ οθίθγογαηι ργοοογαπι (928 --- 491). Θυδιπ οὔ οοπία- 
᾿η 6 πὶ ἀἰγὰβ Απέποο ἱπιργθοαῖα Ῥαπείορε,, δὰ 858. ἀγοθββὶξ υἱ- 
γὰπι, δὶ αυϊά ἔογίε ἀ6 {Π|γ5586 σορπονδυϊύς 15 δαῦθην ἴῃ οοἰοα ἴα 
γϑηΐαγαπι 5656 84 ψϑβρεύϑιῃ μοὶ Πσοίι (492 --- 84). οάεπι 
ἐθηρογα ἴῃ ἄρτσαμῃ γα ϊξ ΕΠ 65. ᾿παποπίς ὕΠ|γ556 (588---606). 

ΧΥΠΙ. 

Νδπαϊοαπία. ἀρὰ ρμγοοοβ ὕϊγββθ, αἰϊιβ πιθηἀϊοιβ δοοθάϊι 
ΘΧ ὉΓθ6., ἴτὰ8, αὐ {Ππππὶ ἀθ ργορνῖο {᾿π|ῖπ6. ἀδίγαάας (] --- 16), 
Ἰηὰς Ἰυγρίαπι ἱπίθγ αἰγαπιηιθ: πιοχ, ποτγίαπίϊθιιξ δῦ ργαθιη τη 
Ροπομτῖθι5. ργοοῖβ, ᾿πδίο οαγίαπιϊπϑ ᾿ποίαπίιν (1 --- 100), ὙΊοΙΟΥ 
ΟἹνβθεὲβ. βεπιϊπθοοπὶ [τὰπὶ οχίγα ἰάπαδηι ργοϊϊοῖι τ Απιρῃϊποπιο 
Δυΐαπὶ, ἀπὶ οχ ργοοῖβ, ρτορίπησαπι τγορὶβ δἀνοπίαιη οἵ οσᾶν 6Πὶ 
υἱτοπ πὶ ργδεάϊοῖϊς (ΤΟΊ ---107,)ὺ οργοββᾶ ΓΌΓΒΙΒ. ἴῃ. οοπν Θηϊαπι 
νἱγοταπι Ροπείορε, δἰΐαπι ἀθ πονὰ σοπίιπιοίϊα ᾿ηϊϑαυὶ Ποβρὶ15 
οὐϊατραῖ (1988 -- 248); οὖ σα] Πα ογαίϊοηθ βία ργοσογιπ οχ- 
ῬΈΓΙΘἢ5. Βρθπηι6. πυρίϊαγαπὶ οβίβπίδηθ δὺ 1{ΠΠ18 5101 πιιπογᾶ 



ΧΙ 

ἀοροβοῖς ἂς βίαζίπι οοἰ δία δοοὶρὶς (2144 -- 808). [πίογεα {Π|55- 
565, ἱπξευ Ῥγοθοβ, 4] βο᾽οβ. 405 ἴῃ ποοΐθπὶ ἐγαμππέ, Γοπιᾶ- 
Π6Π5, ἃ δίοίαπιο ἅποῖ!]α πιαϊϑάϊοίἰὶ5β νοχαΐαγ, 80 ΕὐυγσιδοΒο 
᾿γγιἀθίαγ οἵ βοαθεῖϊο ροτίίαν (804 --- 404). Ταπάριι ἃ Τ δἰθπιϑοῆο 
τ ΟΠ ἀοπηαπὶ απ 6 5δπὶ αυϑαπί (40 --- 428). 

ΧΙΧ, 

Εδάδθπι ποοία ἵΠ]|γ 5565 οἱ "δἰ δπιδοῆυβ, ρῥγδϑίσθηίο ΜηιοΥ- 
νᾶ, ἈΓΙΠᾺ ΟΙΏΠΙα ἴῃ ΒΠρΘΓΙΟΥΘ ΠῚ ρᾶγίθπι ἀθαἸμπὶ δοροπαηΐ, π6 
ααϊά {6}} Ὁ τη ἰ πιο Ὁ} ΡΥΟΟΐδ δά ᾿ῃδπιιπὶ 51} ( --- 46): ἐὰππὶ 
ἴρδ56. βοῖιβ οὐπὶ Ῥαϑπείορα σοπίεγί βθυπιοπθπ, ἷπ 410 511|1|18ἃ 
αὖ ΠΟΡΕΥ δὰ Εἰππιδθιιπι, οοπη] Ἰβοϊζαγ, {]γ556πὶ ἴθ Οτγοία ἀρὰ 
56. δΒοβρί(1ο ἀδνεγβαίαπι ἤἥπρὶς, εοἰϊαπι νϑϑυϊξαπι οἷμ8 οἵ δἰϊὰ δά 
βάσπι ἔδοϊεπάδπι νϑῦς ἀθβογι δῦ, ἀδπίααθ ᾿πγαΐ 586 δρυῃὰ Τδο- 
δργοΐοβ. ἄς ργορίπαιο γϑάϊζιι ἰρβίιβ ἀπά ϊν1556 (47 --- 807). Ἀ6- 
ἰεοΐαία ᾿ἶβ παπε 5 Ῥοποίορο,, Ποβρὶΐα}15 οὔβοι! οαιβα, οἱ ρβάθβ 
Δοίαὶ Ἰαθού: ᾳιοά ἄππὶ ἴδοϊς Εαγγοἴθα πυΐγιχ,, ΔΡ δὰ ῥυϊπιαιη 
ΔΟΠΟΒΟΙΓΙΓ 6Χ ΟἸΟΔίΓΙΟΘ, 4πᾶπιὶ ἴῃ ῬΆΓΠᾶ550 υΟΠπάδπι) νΘΠΔἢ8 
δοοερογαΐ: Βεα οοογοθῦ βίδίϊπι πη 16 Γαπὶ, πὸ ααϊά υἱίγα 4αδογδί 
νεὶ σαγγιαί (308 ---507). ἱγοοὶ ἀθῆϊπο ἱρπᾶγα σοὶ Ῥεποίορε 
Ομ οϑαπη 46 γάμο ποχ οοπίπρσα δοπιπΐυτη πᾶγγαί (508--- 559): 
οὐ ἰδιηθη ΠΟ 58015 οοπῆβα βδχροῃϊΐ 8686. μοβίεσο αἷε ργοοὶξ 
σογίδιηθη οδἰαίαγαπι δίαᾳιθ οἷ, αἱ] {Π|γ8515. δγοιπι Δ ο "1 πιὸ 
ἱπίθπαογὶς βαρσι(ἰ54ι6 ἀδϑιϊπαία [ουιοσιί, σοπίϊπιο πιρίαγαπι 
εξεδε (5ῦ4---οὁ81}), Θιυοά οσομβι! πὶ ἡππιπὶ ἀρργοῦανῖ ὕΠγϑβὶ, 
οὐδίταπι {14 ἀϊδοοαῖς (582 --- 60Ώ). 

ΧΧ, 

ΟἹνβδὶ ἀΐὰ ᾿πβομηπδ ΠΟΧ,. 8ΠΟ }Π]ᾶγὰπὶ ἰαβοῖνοβ ἀἸβουΓΒ.15 
ΔηΠηδανογίθηί οὖ ργοοογαπὶ οδθάθπι ἃπχὶθ οορίίαπί ( -- 
30). Ταπάοπι οοπῆγιπαίς οὑπὶ ΔΙΙπογνα οἱ γὑϑογϑδύ 50ΠΊΠ0, δχ 
απο ἰαπηοηξϊ5 Ῥεποίοραθ δχοϊίαίιιβ ἃ ἴον [διδία οπιΐηα ροϑοὶί 
δία δοοῖρῖε (81 - - 121). απε τορίὰ ἀοιπδ ΟΥ̓ΠΑΌΠΓ 880ΓῸ 
ΑΡΟΙΠ ΑΓ πόνᾶθ ἰθπᾶθ, ἄἀμππῃ Τοἰαπιδοθ8 ργοοράϊε π΄ οοη- 
οἴοποπι (122-- - 1596). Μαοίαπάδβ νυἱοίϊ πα δάαποῖς Εἰ υππϑθ8 
οὐπὶ ΜΟΙ απ ἢϊο οὐ Ρῃϊοεοίίο, οὐΐυ5 ἤάοϊοπι ἴπ 856. δΠΙΠΉΠΠὶ 
Ἰγ5565. δχρογίαν (160 --- 340). Τηΐογῖπη ἃ ΠΟΥΪΒ ᾿πβ1 4115 οοπέγϑ 
Τεἰθιηδομιαπι ἀθίθγγιεἱ βἰ πἰβίγο ἀαριγίο ΡΓΟΟΪ δχ οοποίοπα οοη- 
νεπίαηΐ δα ργαπάϊιη; ἷἱπ 4110 οἰϊαπὶ ἴὔ] γ 5865 διἰεβέ, ἃ βἰϊο 
ουγδίιβ. 564 δὉ δἰΐφιαιο ργοοογαπὶ ογαγα θυ ϊο ροίϊέι5. (241 --- 
914). Εὐχίπάς οου δ δὸ πιαπίς ἀϊνπἰ(5. τὰγθαίοβ αν 6 η 65 ργ- 
νἱζογ αἰϊοαυϊία ΤΉΘΟΟΙ γπθπὰβ οὐ ἱπιπιΐη 8 η8. ἱρδῖ5 νδίϊοἰ παίων 
οχϊππι; ἤπᾶτθ δὰπὶ ταν] ]δηάο ἀογίδιιπι ἄοπιο δχοϊυδυπί 

«ϑὶ 



ΣΧΠ 

(249 ---886). υδε οπιπῖὶα εχ ργορίπαιο διυβοιίαπβ ουὐρποβοῖς 
Ρεπεοῖίορε (981 --- 394). Ε . 

ΧΧΙ. 

ΝΟΌΊΘπι ἃγοὰπὶ Οἱ γββὶβ εὖ βαριἐ(ὰ5. ργοπιῖξ ῬΡεπείορε ἴι- 
ΥΘηἸθυΒ4 6. οογίαπιθ μη πιδίγ πο πὶ 801 οοπδίϊζυϊς (1 -- 79). 
Ὀεβιάθγῖο ἐοπιῖπὶ ρογοιβδβ ἤθε Βυπηᾶθιιβ οὐπὶ ῬΒΙοδίϊο : 
ΤοΙθιδ ἢ δαΐεπι ἀποάθοϊπι ἔευταπιαπία 500ρὺ ἀεδβέϊπαία 
ογάϊπς. βίαξυϊς εἴ ἴρβε ἃγοιπὶ ἰθπίας ΠῸΠ 5ΐη8 85ρ6 5: Θ5505 
(80 --- 185). Ρτοοὶ ἀείποερβ ἰθπάθσε {γιβῖγα σσυθαϊιπίατγ : 
Ρτϊπιαπι [ω10465 ναΐαϑ.. πιὰ αχὶπππὶ ργαθξδασίθηβ: βεὰ Απίϊποιιβ 
ΘΟΟΥΠα, 40 ἴδοι 5 Πθοίδίαγ, πη! Πγὶ τυθοὲ (136 --- 187), [Ιη- 
(ογῖπι ὕΠγ5565. ἀθποθαβ 1115 στθριπὶ πΠιαρ βίγ]5. οχίγα δα ΐαπὶ 5658 
ἃσποβοαπάθππι ργϑαθθεῖ εοἴβδῆθιβ ἴοσϊ πὶ αἰδβίοαϊαπι πιᾶπάδί 
(188 ---2344). Ἀδνοῖβο ἴῃ οοπνθπίαπι {Π|ν556. δἔΐϊδπη Εν πιὰ ΟΠῚ5 
γυβίγα ἰεπίας: εὖ ἀπίποιβ 50 ργδδίθχία αὶ ἔδβδεϊ οθγίαπιθπ 
π΄ ροβίογυπι ἀϊεγε (248 --- 272). ἴΙαιῃ ]γ5565 ἰαάνειθβ τορδῖ 
υὐ Ἰρδὰπὶ ἀυθοαθθ Υἶγαβ 56}1165 Θχρίογαγα βἰπᾶηξ : {ΠΠ οοπίγα 
ΡΓΟΒίθοτα ἂς ἀδγίάθγε : ἰαπάδθπι, δηπυθηζίθιξ Ραποίορε εἰ ἴὲε- 
ἰδπιδοθο, ἰἱρϑδὶ ἃγοὰπι ἰγαάὶ Εἰαπηαθὰβ: δαΐϊπβ ἴσβδα Εἰατνοἶθᾶ 
Ροβίΐοαπι οςοϊααϊξ, αἰΐαπι δχϊζαπι ῬΡΗϊοϑεῖας (278 -- 892). Τίὰ 
ὈἸγββθὲβ ἅγοθηι ἱπίθπαϊξ εἰ βαρί((ᾶπι Ρ6Γ οπιπΐᾷ [εγγαπιθηζα 
τϊτεῖς (398 --- 484). 

ΧΧΙΙ. 

ΟἹνββεβ ἃγοι 810 δρσγαάϊίιν ἰυγθαῃ Ργοοογαιῃ: ἃπἴθ 
ΟἸΉΠ65 Απίϊπουπι, 410 οὐπῆχο, 45 5ἷξ δἵἱ αυϊᾷ βέγαδΐ, ραϊδπι 
ἀρογὶς (1 -- 41). Εαπιὶ ρίαοατο ἔγιβίσα ἡυδογὶς ἘΣΟῪ ΠΙΔΟΠΙΙ5, 
ἸΠΟΧ ΟἿΠῚ 6Π886 ἰγγιθηβ 80 6δὸ οοοϊάϊξαγ ; ἰΐζοπὶ Απιρἢϊποπιιιβ 
ἃ Τεϊθπιδοῖο (42--- 98): «αυϊ 5ἰδὶ βιιίξηῃᾳ! 6. ἃγπιὰ ὁχ ϑαρουο 6 
ρᾶγίβ δϑάϊιπι ἀθξετί, βϑὰ ἰάπυᾶπι οὔβεγαγθ Οὔ ς ΡΘΥ ἀτιᾶπὶ 
εἰΐδιη ργοοῖβ ΝΜ εἰδητιϊαβ ἀσπιᾶ ροεῖς (99 --- 162). δΔιΙοίαπτπίαπι. 
ἰζεγαπὶ δἀβοθπάθπῦθπι, βαθβθαυῖ Εἰ απιδοιβ εἴ ῬΕΠοδίῖα5. ορ- 
Ῥυϊπιαπέ, οοπδένησαπξ, νίναπι δὰ οοἰπιπαᾶπη δἰ σαπί (168 --- 
199). ὕὮὉγ858ῖ, οὰπὶ ΔΙΐο δὲ ραβίονίθι5 115 ῬΓΟΘΟΒ ὑτροπίῖ, Μ|Π- 
Πεγνὰ βρβοῖὶβ Νθπίογϊβ, ἀοἷπ πἰγαπάϊηϊβ, δοοϑάϊτ: εἴ ᾿ρϑὶ ἀπῖπιῸ8 
αυρσααΐ δ διχῆ ϊαπι ἔεγαί (200 ---- 2340). [πάδ δουῦΐοῦ ρᾷσπα, αἃ 
οοηβίθγηδίὶ ρογίπιιπίασ Οἰδβίρριβ, [μίοάθβ, τϑιϊααϊ οπιηθβ 
(241 --- 329}: ρατγοϊξαγ ἰαπίαπι ΡΠ Θπιΐο οἰϊματοθᾶο εὐ Νίθαοπίι 
ΡΓδθοοπὶ, ἀερτεοαπία Τεϊθιπδοιο (880 --- 3880). [τὰ οχρίοϊας 
αἰτίοπα ὕΠἸγββὲβ οαάανογα (0}}} οὖ ἀοπιαπι δαὶ ἰαθϑῦ: ἀποάξεεϊπι 
ἈΠΟ ὰΘ, 4086 Εγγοίθαθ ἱπάϊοϊο οὰπὶ ργοοὶβ σοπβιθγαπέ, 585- 
ρεινάϊο πϑολπίασ, πιδΐογὶ ογιοϊδία ΝΜ δἰδπίμῖυβ (381 --- 477). 



ΧΙΙΕ 

Ρεγροίγαιβ ἢβ σθῦυβ, ὕἸγβ5β65. ἰρῆθπὶ δάοϊεῖ, ᾿ποθπβοαιδ 58]- 
ἴατε ἀοπιαπι ρίδοιϊο ρυγρσαὶ (478 --- 494). Ασπίζαπι ἀοπιϊπαιη 
ἢάδε δποῖ ας βαϊ αταπὶ (499 --- 501). 

ΧΧΙΙ. 

Ῥεπείορθι, δάπας ἀογπιϊεπίεπι, θχοϊίαῦ Εὐυγνοίθα, οὖ {Π1ην8- 
56 πὶ 500 πιοπαϊοὶ ὨδΌϊτα ἰδίιϊδθα οἴ ΡγΟΟΟΒ (615 οἰιβ ὁθοϊἀϊβδο 
ππηίῖεὶ (1---21). Νοβοθπάϊ ουρϊάδ ἀδδοθπάϊς τορσὶπὰ, ἱπίθυ 
σαμπάϊαπι πιοίαπιηαα ἢαοίμδηβ δὺο οδθάθπη ροίϊι5 ἃὉ αἰΐψιο 
ἀδθογαπι δαϊίαπι ραΐδπβ: δ πθ ϑϑιἀδβπίεπι αυϊάθπι νἱγαπὶ [θπιθ γα 
ογράϊυ ᾿ἰρβὰπι 6558, π6ὸ, 4ιδπινὶβ ἃ ἢἸΪο οὈϊαγραία,, Δα αἱ Γ 
(82---Τ10). Αὐ Τ]γ5865, πθ βίδίϊπι γθβ Ρ6Γ ὕγ06πὶ γυϊροίυγ, 
Τεϊοπιδοῦαπι οὖ ρᾶβίογεβ οὐπὶ 8ΠῸ1 18 οἤογθαβ ἄρϑγα ἰυθοῖ: 
ἰοτυβάιιθ. πιοχ ἴρβ6 εὖ ἃ Μίπογνα ἰυγνθβ γοἀάϊίυ5. δὰ ἸΧΟΥΘΠὶ 
γενογεζαγ, ουἱϊ ἰοπιϊξπἀϊποπι οχργοῦγαῖ (111 --- 172). “Γαπάεπι 
11, 4ὰ0 οδαίαβ νϑγὰπιὶ δχρίογεΐ, ἀς ροβίίι ἰϑοίϊ σϑη δ! β, δὺ 
ἴρ5ο οἰϊπι ἐδ υϊοαίὶ, 5ῖο ᾿οχαϊίαγ αὐ τοβροπάθπο ρίαπε ραΐθαδϊ 
ορῖἔεχ πιαυϊίυς (179 --- 303). ΤὙΤὰπι ἀδπίααπο ἀρηῖίο ὕ] 581 ρυϊπηᾶ 
ἉΙΠΟΥΪΒ βῖρηα ἀδί Ρεπαίορε ογάϊζιγαιθ βΘΥΠΌποπὶ, 4] υ8486 
ἴῃ ποοίθπη, 4υᾶπι ἃπιᾶπίὶ θ15 5010 ἸΟΠρίογοπι ἴδοϊς ἀθα, πὰ} {15 
ἀβ τϑρὰβ Βαθείαν ; οἰϊαπὶ ἴῃ ἰθοῖο, υδὶ {ΠΠ|γ5565 [Δ ΟΥ απ ΒΟΓΕ ΠῚ 
5ιΠηπιδιῃ τεροῦς (209 --- 8543). Μίαης ροβίτ!ἀϊς ἀοπιιπὶ πιᾶπάδί 
Ῥεπρίοραθ δἴᾳιθ, υὖὐ ἱπ δὰ 86 δράδί, πιοπβί : ἴρβ86 διΐθπι ἃΓ- 
᾿δῖα5. οαπὶ Β]10 οὐ ραβίουϊ θι5 τὰβ οχὶΐ δὰ 1,δουίθη (344 --- 572). 

ΧΧΙΨ, 

Ῥγοσογαπι δηϊπια 5, ἃ δίεγουγίο δὰ ἱπίεγα οοιῃρ 515, 
᾿θγοδβ οσσαγγαπί, ἰπιη Αἰ1ὀ (ὰπ ΑΟΠ}165 οὐ ρσαπιθιπο ( --- 
22.}. 101] Αρᾶπιθῖπο ΑΘ Ἰαβία απο ῦγϊα Ἔχροηϊὶ, δὰ Τ τοΐδιη 
ἰρβὶ ρογδοία, οἵ ργοργίαπι πθοεπὶ ἀοίοὶ (38--- 97): πιϊγαίαδααε 
τὰγθαπι ἰανθπαπι, οδίογναί,π ἀδθβοθηαάθηΐζπι, 6Χ ὑπὺ ΘΟΓᾺΠῚ 
ἰηβίσποαι Ῥϑπθίορεβ ρυαϊοϊζἴαπι, ργοοογιπὶ δϑβι ἀυϊϊδίθη οἵ 
οοοᾶβιπι οορποβοῖξ δίηυς {Π|Πγ8515 ογίαπαιη εὐ τορῖπαθ ἤάθπι 
Ρεδοάϊοας (98 --- 304). Τηΐοεγθα ἤθυοβ οὔπὶ 5115 δά Τ,δογίθπι ρσο- 
ἴδοίβ, ρει γνϑίαῦ Ἰσηοίιβ ἴῃ ΠοΥΓΪ5. οὑπὶ {ΠΠ0 5ΘΓΠΙΟΠ πὶ 
ἀπαθεῖς “ἀ6. ἢΠο αἰδοίπξαιμα οορηϊίῖϊβ, 485 56ποχ (586, 8ε- 
ΓᾺΠΙΠἾΒ., ἀππὶ διπὶ δοσυϊπάϊπα ορργοβϑιιπὶ υἱάθί, ταρϑηΐθ 5658 
διθαπη ἀρεγῖς εὖ οδθάδθπὶ ργοοογαπὶ ρογροίγαίαπι παγγαΐ (20 --- 
644). μαρίιβ βεποχ ἰαναίυγ δὲ 'ρβθ σας ἃ Μίπογνα ἀθου- 
ταῖῃβ. οὐπὶ ΠΟ] 10 56Ύνὸ εὖ Υαίϊαᾳιια απ) 1 αἴχια {ΠΠν 586. οοπιὶ- 
θηβαθα οἷὰβ δὰ μγαπάϊαπι οομνθηϊιηΐ, δὶ γϑάϊιχ ἀρποβοῖίαν 
εἴ βαἰυίαίαν Ὁ οπιηΐϊθι5 (34 --- 412). Ιᾶπὶ τυϊποῦθ οαθα ἶ8 ΡΥ 
᾿γθθ ἀΐβρετσβο, δαθϑίαν οοημοὶο ΠΠδοθηβίιπι, ἴῃ απ πρὶ 65 



ΧΠΝ 

ταπηαϊαπη πιονϑῦ: σοῃζίηιο ρᾶγ8 οἰνίιπι, αυδιηαιαπὶ γροία- 
τπδηέθυ5 Μίοάοπῖα οἱ Ηδιϊουβα, ἅγιηδίὶ Ἰγυββοπὶ δὰ [,δογίϊβ 
Ρτγαθάϊαπι ρεγβθααιηίυν (418 --- 471). δια 605 οομ ξαξϊον ὕ0|γ5 - 
565 φγανϊίον ργϑϊί; Επαρ (θη οοοϊαϊέ 1,8 ογέθβ ; ᾿ρ5]5. ὈΓΆΘ5ΘΙῚ5 
ΜΠ οῦνϑ ορί(ἰαίαγ, 56] τ0505 οχίθγγεί; ἰαπάδπι Τυρίζοτ ἀεϊθοίο 
ἔα] πη ρσοϑιαπὶ αἰγὶ πιῖῦ: 5'ο ἕδοϊο οθάβγο ἀπιποϑίϊα αἰγίπαὰς 
οὖ ρᾶχ οοπιροπῖταν (472 --- 548). 



ΟΟΠΥΣΣΕΙΑ͂Σ Α. 

Θεῶν ἀγορα. ᾿ϑηνᾶς παραίνεσις πρὸς 
Τηλέμαχον. 

᾿Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα 

πολλὰ 
πλάγχϑη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεϑρον ἔπερσεν" 

πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω: 
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάϑεν ἄλγεα ὃν κατὰ ϑυμὸν, 
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. 6 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἑτάρους ἐρρύσατο. ἱέμενός περ" 
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο: 
νήπιοι, οἱ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἤελίοιο 
ἤσϑιον- αὐτὰρ ὃ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἤμαρ. 
τῶν ἀμόϑεν γε, ϑεὰ, ϑύγατερ Διὸς, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 10 
Ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεϑρον, 

οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ ϑάλασσαν᾽ 
τὸν δ᾽ οἷον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς, 
νύμφη πότνί ἔρυκε Καλυψὼ. δῖα ϑεάων, 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι. 15 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ ἔτος ἦλϑε, περιπλομένων ἐνιαυτῶν, 
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ οἶκόνδε νέεσϑαι 
εἰς Ἰθάκην, οὐδ᾽ ἔνϑα πεφυγμένος ἦεν ἀέϑλων, 
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι. ϑεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες 

Ἠοιπεῦὶ Οἀγεϑθᾶ. 1 



2 ΟΦΥΣΣΕΙΑΣ Α. 

νόσφι Ποσειδάωνος" ὁ δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν 40 

ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσϑαι 
᾿4λλ᾽ ὁ μὲν Αὐἰϑίοπας μετεκίαϑε τηλῦϑ᾽ ἐόντας -- 

Αἰὐἰϑίοπας. τοὶ διχϑὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, 
οἱ μὲν δυσομένου “Ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος -- 
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης. Ὁ 
ἔνϑ᾽ ὅγε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἀϑρόοι ἦσαν. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε" 
μνήσατο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονος Αἰγέσϑοιο. 
τόν ῥ᾽ ̓ Ζγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης᾽ 80 
τοῦ δγ᾽ ἐπιμνησϑεὶς ἔπε ἀϑανάτοισι μετηύδα" 

.» Ὁ, πόποι, οἷον δή νυ' ϑεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται. 
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι" οἵ δὲ καὶ αὐτοὶ 
σφῇσιν ἀτασϑαλέησιν ὑπέρμορον ἄλγε᾽ ἔχουσιν; 
ὡς καὶ νῦν Αἴγισϑος ὑπέρμορον ᾿Ζτρείδαο 8ὅ 
γῆμ᾽ ἄλοχον μνηστὴν. τὸν δ᾽ ἔχτανε νοστήσαντα, 
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεϑρον" ἐπεὶ πρό οἵ εἴπομεν ἡμεῖς. 
Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐύΐσκοπον ᾿Δργειφόντην,., 
μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασϑαι ἄκοιτιν" 
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται ᾿“τρείδαο, 40 
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης. 
ὡς ἔφαϑ'᾽ Ἑρμείας, ἀλλ. οὐ φρένας Αἰγέσϑοιο 
πεῖϑ' ἀγαϑὰ φρονέων. νῦν δ᾽ ἀϑρόα πάντ᾽ ἀπέτισεν."- 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 

»»ῳ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, 48 
καὶ λίην κεῖνός 488 ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ᾽ 

ὡς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτα γε ῥεΐοι. 

ἀλλά μοι ἀμφ᾽ Ὀδυσὴϊ δαΐφρονι δαίεται ἤτορ, 
δυσμόρω. ὃς δὴ δηϑὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει 

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ. ὅϑι τ᾽ ὀμφαλός ἐστι ϑαλάσσης, 50 
νῆσος δενδρήεσσα, ϑεὰ δ᾽ ἐν δώματα ναίει, 
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άτλαντος ϑυγάτηρ ὀλοόφρονος. ὅστε ϑαλάσσης 
πάσης βένϑεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς 

μακρὰς, αἵ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. 
τοῦ ϑυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύχκει., 
αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλέοισι λόγοισιν 
ϑέλγει, ὅπως ᾿Ιϑάκης ἐπιλήσεται: αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς. 
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποϑρώσκοντα νοῆσαι 
ἧς γαίης, ϑανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ 
ἐντρέπεται φίλον ἤτορ, Ὀλύμπιε. οὔ νύ τ᾽ Ὀδυσσεὺς 
᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων 6Ι 
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τέ νύ οἵ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;"" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
»τέχνον ἐμὸν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 
πῶς ἂν ἔπειτ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην. θΌ 
ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν. περὶ δ᾽ ἱρὰ ϑεοῖσιν 
ἀϑανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. " 
ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰεὶ 
Κύκλωπος κεχόλωται. ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν., 
ἀντίέϑεον Πολύφημον, ὕου κράτος ἔσκε μέγιστον Τ0 
πᾶσιν Κυχλώπεσσι- Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη. 
Φόρκυνος ϑυγάτηρ. ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος, 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα. 
ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 
οὔτι κατακτείνει, πλάξει δ᾽ ἀπὸ πατρίδος αἴης. Τό 
ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεϑα πάντες 
νόστον. ὅπως ἔλϑησι: Ποσειδάων δὲ μεϑήσει 
ὃν χόλον: οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων 
ἀϑανάτων ἀέκητι ϑεῶν ἐριδαινέμεν οἷος." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις 4ϑήνη 80 
ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη. ὕπατε κρειόντων, 
εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι ϑεοῖσιν, 
νοστῆσαι Ὀδυσῆα δαΐφρονα ὅνδε δόμονδε. 

1 Ἄ 

[4 ὥι 



4 ΟΖΦΥΣΣΕΙΩΑ͂Σ Α. 

Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον ᾿Ζργειφοντην, 
νῆσον ἐς ᾿Θγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα 8ῦ 
Νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλὴν, 
νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. ὥς κε νέηται. 

αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκην ἐσελεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν 
μᾶλλον ἐποτρύνω, καί οἵ μένος ἐν φρεσὶ ϑείω, 
εἰς ἀγορὴν καλέσαντα καρηκομόωντας ᾿Ζχαιοὺς 90 
πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵτε οἵ αἰεὶ 
μῆλ᾽ ἀδινὰ σφάξουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς. 
πέμψω δ᾽ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἡμαϑόεντα, 
νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ, 
ἠδ᾽ ἵνα μιν κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν." 96 
Ἃς εἰποῦσ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 

ἀμβρόσια, χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν 
ἠδ᾽ ἐπ᾿ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο. 
[εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
βριϑὺ, μέγα, στιβαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 
ἡρώων, τοῖσίντε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη.] 101 
βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα: 
στῆ δ᾽ Ἰϑάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προϑύροις Ὀδυσῆος, 
οὐδοῦ ἐπ᾿ αὐλείου: παλάμῃ δ᾽ ἔχε χάλκεον ἔγχος, 
εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ. 105 
εὗρε δ᾽ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας. οἱ μὲν ἔπειτα 
πεσσοῖσι προπάροιϑε ϑυράων ϑυμὸν ἔτερπον, 
ἥμενοι ἐν δινοῖσι βοῶν, οὖς ἔχτανον αὐτοί. 
κήρυκες δ᾽ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ ϑεράποντες 
οὗ μὲν ἄρ᾽ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ. 110 

οἱ δ᾽ αὐτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέξας 

νίζον καὶ πρότιϑεν, τοὶ ὃὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο. 

Τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος ϑεοειδής" 

ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἥτορ: 
ὀσσόμενος πατέρ᾽ ἐσϑλὸν ἐνὶ φρεσὶν. εἴποϑεν ἐλϑὼν 



΄ 
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“ μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα ϑείη. τι6 
τιμὴν δ᾽ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι. 
τὰ φρονέων. μνηστῆρσι μεϑήμενος, εἴσιδ᾽ ᾿4ϑήνην. 
βὴ δ᾽ ἰϑὺς προϑύροιο, νεμεσσήϑη δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
ξεῖνον δηϑὰ ϑύρῃσιν ἐφεστάώμεν- ἐγγύϑι δὲ στὰς 190 
χεῖρ᾽ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Χαῖρε, ξεῖνε, παρ ἄμμι φιλήσεαι- αὐτὰρ ἔπειτα 
δείπνου πασσάμενος μυϑήσεαι δττεύ σὲ χρή.“ 
Ὡς εἰπὼν ἡγεῖϑ᾽, ἡ δ᾽ ἕσπετο Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 135 

οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἔντοσϑεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο, 
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν 
δουροδόκης ἔντοσϑεν ἐύξοου, ἔνϑα περ ἄλλα 
ἔγχε Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλὰ, 
αὐτὴν δ᾽ ἐς ϑρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας 
καλὸν δαιδάλεον: ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν. ὀΙ81 
πὰρ δ᾽ αὐτὸς κλισμὸν ϑέτο ποικίλον, ἔκτοϑεν ἄλλων 
μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηϑεὶς ὀρυμαγδῷ 
δείπνῳ ἀδήσειεν. ὑπερφιάλοισι μετελϑὼν,. 
ἠδ᾽ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο. 135 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
νίψασϑαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων: 140 
[δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας 

παντοίων, παρὰ δέ σφι τίϑει χρύσεια κύπελλα 
κῆρυξ δ᾽ αὐτοῖσιν ϑάμ᾽ ἐπῴχετο οἰνοχοεύῶων. 
Ἐς δ᾽ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες. οἵ μὲν ἔπειτα 

ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. 145 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 
σῖτον δὲ δμωαὶ παρενήνεον ἐν κανέοισιν, 



θ . ΟΕ ΕΞΈΕΣΘΩΣ 

ΌνΘΟι ὃ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. 

οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο 150 

μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει, 
μολπή τ᾽ ὀρχηστύς τε’ τὰ γάρ τ᾽ ἀναϑήματα δαιτός. 
κῆρυξ δ᾽ ἐν χερσὶν κίϑαριν περικαλλέα ϑῆκεν 
Φημίῳ, ὅς ῥ᾽ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. 
ἤτοι ὃ φορμίξων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν, 168 
αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν ᾿᾿ϑήνην, 
ἄγχι ς σχὼν κεφαλὴν, ἵ ἵνα μὴ πευϑοίαϑ'᾽ οἱ ἄλλοι: 

» Ξεῖνε φίλ᾽, ἡ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω; 
τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίϑαρις καὶ ἀοιδὴ. 
ῥεῖ", ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν, [60 
ἀνέρος οὗ δή που λεύκ ὀστέα πύϑεται ὄμβρῳ 
κείμεν ἐπ᾿ ἠπείρου, ἢ εἰν ἁλὶ κῦμα κυλίνδει. 
εἰ κεῖνον γ᾽ Ἰϑθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα, 
πάντες κ᾽ ἀρησαίατ᾽ ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι 
ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε. 168 
νῦν δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε κακὸν μόρον, οὐδέ τις ἡμῖν 
ϑαλπωρὴ. εἴπερ τις ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
φῇσιν ἐλεύσεσθαι" τοῦ δ᾽ ὥλετο νόστιμον ἤμαρ. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον᾽ 
τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες ; 170 
ὁπποίης τ᾽ ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο- πῶς δέ σε ναῦται 
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τένες ἔμμεναι εὐχετόωντο; 
οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ᾽ ἱκέσθαι. 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ. 
ἠὲ νέον μεϑέπεις, ἢ καὶ πατρώϊός ἐσσι. 175 
ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοὶ ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ 
ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπίστροφος ἣν ἀνθοώπων."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿“ϑήνη 
οοτοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
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Μέντης ᾿“γχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι 180 
υἱὸς, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω. 
νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυϑον ἠδ᾽ ἑτάροισιν, 
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ᾿ ἀλλοϑρόους ἀνθρώπους, 
ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκὸν, ἄγω δ᾽ αἴϑωνα σίδηρον. 
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος, 188 
ἐν λιμένι Ῥείϑρῳ, ὑπὸ Νηΐῳ ὑλήεντι. 
ξεῖνοι δ᾽ ἀλλήλων πατρῶϊοι εὐχόμεϑ᾽ εἶναι 
ἐξ ἀρχῆς, εἴπερ τε γέροντ᾽ εἴρηαι ἐπελϑὼν 
Δαέρτην ἥρωα, τὸν οὐκέτι φασὶ πόλινδε 
ἔρχεσϑ᾽, ἀλλ ἀπάνευϑεν ἐπ᾽ ἀγροῦ πήματα πάσχειν 
γρηὶ σὺν ἀμφιπόλῳ, ἥ οἵ βρῶσίν τε πόσιντε 9] 
παρτιϑεῖ, εὐτ᾽ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσυι 
ἑρπύξοντ᾽ ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο. 
νῦν δ᾽ ἤλϑον" δὴ γάρ μιν ἔφαντ᾽ ἐπιδήμιον εἶναι, 
σὸν πατέρ᾽ - ἀλλά νυ τόνγε ϑεοὶ βλάπτουσι κελεύϑου. 
οὐ γάρ πῶ τέϑνηκεν ἐπὶ χϑονὶ δῖος Ὀδυσσεὺς, 196 
ἀλλ᾽ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ, 
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ μυν ἄνδρες ἔχουσιν, 
ἄγριοι. οἵ που κεῖνον ἐρυκανόωσ᾽ ἀέκοντα. 
αὐτὰρ νῦν τοι ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 200 
ἀϑάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσϑαι ὀΐω. 
οὔτε τι μάντις ἐὼν οὔτ᾽ οἰωνῶν σάφα εἰδώς. 
οὔτοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης 
ἔσσεται, οὐδ᾽ εἴπερ τε σιδήρεα δέσματ᾽ ἔχῃσιν᾽ 
φράσσεται ὥς κε νέηται. ἐπεὶ πολυμήχανός ἐστιν. 305 
ἄλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος παῖς εἷς Ὀδυσῆος. 
αἰνῶς γὰρ κεφαλήν τε καὶ ὄμματα καλὰ ἔοικας 
κείνῳ, ἐπεὶ ϑαμὰ τοῖον ἐμισγόμεϑ᾽ ἀλλήλοισιν, 
πρίν γε τὸν ἐς Τροίην ἀναβήμεναι, ἔνϑα περ ἄλλοι 
᾿Αργείων οἱ ἄριστοι ἔβαν κοίλῃς ἐπὶ νηυσίν᾽ 311 
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ἐκ τοῦ δ᾽ οὔὐ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ᾽ ἐμὲ κεῖνος." 
3 , Ε] “ 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ἦς ἢ 

τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
΄ Ε] “-“ π-ν κ᾽ " 

μήτηρ μέν τ᾽ ἐμέ φησι τοῦ ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔγωγε 315 
οὐκ οἶδ᾽ - οὐ γάρ πώ τις ἑὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω. 
ὡς δὴ ἔγωγ᾽ ὄφελον μάκαρός νύ τευ ἔμμεναι υἱὸς 
ἀνέρος, ὃν κτεάτεσσιν ἑοῖς ἔπι γῆρας ἔτετμεν.. 
νῦν δ᾽ ὃς ἀποτμότατος γένετο ϑνητῶν ἀνθοώπων, 

- 5. ὦ; , 3 Η ΄ - 3 ΄ (ςς τοῦ μ᾽ ἔκ φασι γενέσϑαι, ἐπεὶ σύ με τοῦτ᾽ ἐρεείνεις. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 3221 

»οοὐ μέν τοι γενεήν γε ϑεοὶ νώνυμνον ὀπίσσω 
ϑῆκαν, ἐπεὶ σέγε τοῖον ἐγείνατο Πηνελόπεια. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον" 

, Ἀ , Ά. ἘΦ ς.5 "" , ,ὕ ; 

τίς δαὶς. τίς δὲ ὅμιλος οδ΄ ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεῶ; 

εἰλαπένη ἠὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ ἐστίν. 226 
ὥστε μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσιν 
δαίνυσϑαι κατὰ δῶμα. νεμεσσήσαιτο κεν ἀνὴρ 

οἱ , 9 Ἤ ΄ Ὁ ΄ , ςς 

αἴσχεα πολλ οροῶν, οστις πινυτὸς γὲ μετέλθϑοι. 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 330 
ξεῖν, ἐπεὶ ἀρ δὴ ταῦτά μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς, 
μέλλεν μέν ποτὲ οἶκος ὅδ᾽ ἀφνειὸς καὶ ἀμύμων 
ἔμμεναι, ὄφρ᾽ ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος, ἥεν" 
νῦν δ᾽ ἑτέρως ἐβόλοντο ϑεοὶ κακὰ μητιόωντες, 
οἵ κεῖνον μὲν ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων 285 
3 , 2 Α » ΄ὔ ξ᾿ο;» »} ᾿ 

δὲ υόφες ἐπεὶ οὔ γε ηνν: περ ν ̓ἀκαχοίμην, 
εἰ μετὰ οἷς ἑτάροισι δά ὥων ἐνὶ ῳ. 
ΡΝ " 9 Α ᾿] μή Ὁ ἤμΩ. 

ἠὲ φίλων ἐν χερσὶν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν. 
τῷ κέν οἵ τύμβον μὲν ἐποίησαν “Παναχαιοὶ, 
ἠδὲ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ᾽ ὀπίσσω. 5340 

νῦν δέ μιν ἀκλειῶς “ρπυιαι ἀνηρείψαντο" 
δ 5 δὲς ΕΒ δ 

ὥχϑτ ἄΐστος, ἄπυστος, ἐμοὶ δ᾽ ὀδύνας τὲ γόους τὲ 
΄ 5932 " ῥέ 

κάλλιπεν" οὐδ᾽ ἔτι κεῖνον ὀδυρόμενος στεναχίζω 
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οἷον. ἐπεί νύ μοι ἄλλα ϑεοὶ κακὰ κήδε᾽ ἔτευξαν. 
ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι. 545 
“Ιουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνϑῳ, 
ἠδ᾽ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν. 
τόσσοι μητέρ᾽ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. 
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν 
ποιῆσαι δύναται" τοὶ δὲ φϑινύϑουσιν ἔδοντες 9250 
οἶχον ἐμόν: τάχα δή μὲ διαρραίσουσι καὶ αὐτόν." 

Τὸν δ᾽ ἐπαλαστήσασα προσηύδα Παλλὰς ᾿“ϑήνη 
»Ο πόποι, ἡ δὴ πολλὸν ἀποιχομένου Ὀδυσῆος 
δεύῃ, ὃ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη. 
εἰ γὰρ νῦν ἐλϑὼν δόμου ἐν πρώτῃσι ϑύρῃσιν 50 
σταίη, ἔχων. πήληκα χαὶ ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε, 
τοῖος ἐὼν οἷόν μὲν ἐγὼ τὰ πρῶτ ἐνόησα 
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ πίνοντά τε τερπόμενόν τε, 
ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα παρ᾽ Ἴλου Μερμερίδαο 
ὥχετο γὰρ καὶ κεῖσε ϑοῆς ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 260 
φάρμακον ἀνδροφόνον διζήμενος. ὄφρα οἱ εἴη 
ἰοὺς χρέεσϑαι χαλκήρεας: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὔ οἵ 
δῶκεν, ἐπεί δὰ ϑεοὺς νεμεσίξετο αἰὲν ἐόντας. 
ἀλλὰ πατήρ οἱ δῶκεν ἐμός" φιλέεσκε γὰρ αἰνῶς. 
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς" 265 
πάντες κ' ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοέ τε. 
ἀλλ᾽ ἦτοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 
ἤ κεν νοστήσας ἀποτίσεται, ἠὲ καὶ οὐκὶ, 
οἷσιν ἐνὶ μεγάροισι: σὲ δὲ φράξεσϑαι ἄνωγα 
ὅππως κε μνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ μεγάροιο. 270 
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν ξυνίει καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύϑων:. 
αὔριον εἷς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας ᾿Δ4χαιοὺς 
υὖϑον πέφραδε πᾶσι, ϑεοὶ δ᾽ ἐπιμάρτυροι ἔστων. 
μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασίγαι ἄνωχϑι, 
μητέρα δ᾽, εἴ οἵ ϑυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσϑαι, 76 
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ν 
ἂψ ἴτω ἐς μέγαρον πατρὸς μέγα δυναμένοιο᾽ 
οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ξεδνα 
πολλὰ μάλ᾽. ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἔπεσϑαι. 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κὲ πίϑηαι: 
νὴ ἄρσας ἐρέτῃτιν ἐείκοσιν, ἥτις ἀρίστη, 280 
ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, 
ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς 
ἐκ Διὸς, ἥτε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν. 

πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλϑὲ καὶ εἴρεο Νέστορα ὃϊουν. 
χκεῖϑεν ὃὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανϑὸν Μενέλαον" 385 
ὃς γὰρ δεύτατος ἦλϑεν ᾿4ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. 
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς. 
ἡ τ᾽ ἂν, τρυχόμενός περ. ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν" 
εἰ δέ κε τεϑνηῶτος ἀκούσῃς μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος. 
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 290 
σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι 
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι. 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξης. 
φράξεσϑαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν 
ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσιν 2906 
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν᾽" οὐδέ τί σε χρὴ 
νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί. 
ἢ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης 
πάντας ἐπὶ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα. 

Αϊγισϑον δολόμητιν, ὅ᾽ οἵ πατέρα κλυτὸν ἔκτα; 800 
καὶ σὺ. φίλος -- μάλα γάρ σ᾽ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε - 
ἄλκιμος ἔσσ᾽. ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων εὖ εἴπῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα ϑοὴν κατελεύσυμαι ἤδη 
ἠδ᾽ ἑτάρους, οἵ πού μὲ μαλ᾽ ἀσχαλόωσι μένοντες" 
σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάξεο μύϑων."“ 805 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ογξεῖν, ἤτοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις. 

͵ 
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ὥστε πατὴρ ᾧ παιδὶ, καὶ οὔποτε λήσομαι αὐτῶν. 
ἀλλ᾿ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, 
ὄφρα λοεσσαμενός τε τεταρπύμενός τε φίλον κῆρ, 810 
δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ ϑυμῷ, 
τιμῆεν, μάλα καλὸν, δ᾽ τοι κειμήλιον ἔσται 
ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσιν." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
μή μ’ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο. 8:15 
δῶρον δ᾽ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ. 
αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἷκόνδε φέρεσθαι, 
καὶ μάλα καλὸν ἑλών σοὶ δ᾽ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς." 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 

ὄρνις δ᾽ ὡς ἀνοπαῖα διέπτατο" τῷ δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 520 
ϑῆκε μένος καὶ ϑάρσος, ὑπέμνησέν τέ ἑ πατρὸς 
μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιϑεν. ὁ δὲ φρεσὶν ἧσι νοήσας 
ϑάμβησεν κατὰ ϑυμόν: ὀίσατο γὰρ ϑεὸν εἶναι. 
αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἐσύϑεος φῶς. 

Τοῖσι δ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτὸς, οἵ δὲ σιωπῇ 528 
εἴατ᾽ ἀκούοντες" ὁ δ᾽ ᾿Ζχαιῶν νόστον ἄειδεν 
λυγρὸν, ὃν ἐκ Τροίης ἐπετείλατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 

Τοῦ δ᾽ ὑπερωϊύϑεν φρεσὶ σύνϑετο ϑέσπιν ἀοιδὴν 
κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια" 
κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν κατεβήσετο οἷο δόμοιο, 880 
οὐκ οἴη. ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο. 
ἡ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 
στῆ ῥα παρὰ σταϑμὸὺν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα" 
ἀμφίπολος δ᾽ ἄρα οἵ κεδνὴ ἕχάτερϑε παρέστη. 885 
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτα προσηύδα ϑεῖον ἀοιδόν 
Φήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν ϑελκτήρια οἶδας, 

ἔργ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, τάτε κλείουσιν ἀοιδοί: 

τῶν ἕν γέ σφιν ἄειδε παρήμενος, οἱ δὲ σιωπῇ 
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οἶνον πινόντων᾽ ταύτης δ᾽ ἀποπαύε ἀοιδῆς 340 
λυγρῆς, ἥτε μοι αἰεὶ ἐνὶ στήϑεσσι φίλον κῆρ 
τείρει, ἐπεί μὲ μάλιστα καϑίκετο πένϑος ἄλαστον. 

τοίην γὰρ κεφαλὴν ποϑέω μεμνημένη αἰεὶ. 
ἀνδρὸς. τοῦ κλέος εὐρὺ καϑ'᾿ Ἑλλάδα καὶ μέσον 

[Ἴργος.“ 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 815 

οοὐῆτερ ἐμὴ, τί τ ἄρα φϑονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν 
τέρπειν ὅππῃ οἵ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ᾽ ἀοιδοὶ 
αἴτιοι, ἀλλά ποϑι Ζεὺς αἴτιος, ὅστε δίδωσιν 
ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ. 
τούτῳ δ᾽ οὐ νέμεσις ΖΙαναῶν κακὸν οἶτον ἀείδειν 

τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνϑρωποι, 891 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 
σοὶ δ᾽ ἐπιτολμάτω κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀκούειν: 
οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς οἷος ἀπώλεσε νόστιμον ἦμαρ 
ἐν Τροίῃ, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι φῶτες ὄλοντο. 80 
[ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἐοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιξε, 
στόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 
ἔογον ἐποίχεσϑαι" μῦϑος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί" τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ.1"" 
Ἡ μὲν ϑαμβήσασα πάλιν οἷκόνδε βεβήκει" 8ὃ60 

παιδὸς γὰρ μῦϑον πεπνυμένον ἔνϑετο ϑυμῷ. 
ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα. φίλον πόσιν, ὄφρα οἵ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 

Μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα᾽ 860 
πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιϑῆναι. 
τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύϑων" 

.» Μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες. 
νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεϑα, μηδὲ βοητὺς 
ἔστω, ἐπεὶ τόγε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ 870 
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τοιοῦδ᾽ οἷος δὸ᾽ ἐστὶ, ϑεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν. 
ἠῶϑεν δ᾽ ἀγορήνδε καϑεξώμεσϑα κιόντες 
πάντες, ἵν ὑμῖν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποείπω. 
ἐξιέναι μεγάρων. ἄλλας δ᾽ ἀλεγύνετε δαῖτας, 
ὑμὰ κτήματ᾽ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους. 870 
εἰ δ᾽ ὑμῖν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον 
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσϑαι., 
κείρετ᾽ ἐγὼ δὲ ϑεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας. 
αἴ κέ ποϑι Ζεὺς δῶσι παλίέντιτα ἔργα γενέσϑαι-" 
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσϑεν ὄλοισϑε.““ 380 
Ὃς ἔφαϑ᾽. οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες 

Τηλέμαχον ϑαύμαζον, ὃ ϑαρσαλέως ἀγόρευεν. 
Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίνοος προσέφη, Εὐπείϑεος υἱός 

“Τηλέμαχ, ἡ μάλα δή σε διδάσκουσιν ϑεοὶ αὐτοὶ 
ὑψαγόρην τ᾽ ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέως ἀγορεύειν: 885 
μὴ σέγ᾽ ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ιϑάκῃ βασιλῆα Κρονίων 
ποιήσειεν, ὅ τοι γενεῇ πατρώϊόν ἐστυν."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

Αντίνο᾽, ἡ καί μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω; 
καί κεν τοῦτ᾽ ἐθέλοιμι Ζιός γε διδόντος ἀρέσϑαι. 390 

ἢ φὴς τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχϑαι; 

οὐ μὲν γάρ τι κακὸν βασιλευέμεν αἶψά τέ οἱ δῶ 
ἀφνειὸν πέλεται καὶ τιμηέστερος αὐτός. 
ἀλλ᾽ ἤτοι βασιλῆες ᾿Δχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι 
πολλοὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ, νέοι ἠδὲ παλαιοὶ, 5899 
τῶν κέν τις τόδ᾽ ἔχῃσιν, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς: 

αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ᾽ ἡμετέροιο 
καὶ δμώων. οὕς μοι ληΐσσατο δῖος Ὀδυσσεύς. 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἀντίον 
ηὔδα 

» Τηλέμαχ, ἤτοι ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 400 

ὅστις ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ βασιλεύσει ᾿Δχαιῶν" 
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κτήματα δ᾽ αὐτὸς ἔχοις καὶ δώμασι σοῖσιν ἀνάσσοις,. 
μὴ γὰρ ὁγ᾽ ἔλϑοι ἀνὴρ ὕστις σ᾽ ἀέκοντα βέίέηφιν 
κτήματ᾽ ἀπορραίσει, ᾿Ιϑάκης ἔτι ναιεταώσης. 
ἀλλ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο, ἐρέσϑαι, 405 
ὁππόϑεν οὗτος ἀνὴρ, ποίης δ᾽ ἐξ εὔχεται εἶναι 

᾿ γαίης. ποῦ δέ νύ οἵ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα" 

ἠέ τιν ἀγγελίην πατρὸς φέρει ἐρχομένοιο; 
ἢ ἑὸν αὐτοῦ χφεῖος ἐελδόμενος τόδ᾽ ἵχανει; 
οἷον ἀναΐξας ἄφαρ οἴχεται; οὐδ᾽ ὑπέμεινεν. 410 
γνώμεναι" οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

»Εὐρύμαχ. ἤτοι νόστος ἀπώλετο πατρὸς ἐμοῖο" 

οὔτ᾽ οὖν ἀγγελίῃ ἔτι πείϑομαι, εἴποϑεν ἔλϑοι, 

οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥντινα μήτηρ 1418 

ἐς μέγαρον καλέσασα ϑεοπρόπον ἐξερέηται. 
ξεῖνος δ᾽ οὗτος ἐμὸς πατρώϊος ἐκ Τάφου ἐστὶν, 
Μέντης δ᾽ ᾿Δγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχεται εἶναι 
υἱὸς. ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσει." 
Ὃς φάτο Τηλέμαχος. φρεσὶ δ᾽ ἀϑανάτην ϑεὸν 

ἔγνω. 420 

οὗ δ᾽ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν 
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ᾽ ἐπὶ ἕσπερον ἐλϑεῖν. 
τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἤλϑεν᾽ 
δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἴκόνδε ἕκαστος. 
Τηλέμαχος δ᾽. ὅϑε οὗ ϑάλαμος περικαλλέος αὐλῆς 425 
ὑψηλὸς δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ, 
ἔνϑ᾽ ἔβη εἰς εὐνὴν πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων. 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ αἰϑομένας δαΐδας φέρε κέδν εἰδυῖα 
Εὐρύκλει, Ὥπος ϑυγάτηρ Πεισηνορίδαο, 
τήν ποτὲ “αέἕξρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν. 430 
πρωϑήβην ἔτ᾽ ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ᾽ ἔδωκεν, 
ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν, 
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εὐνῇ δ᾽ οὔποτ᾽ ἔμικτο, χόλον δ᾽ ἀλέεινε γυναικός᾽" 
ἥ οἱ ἅμ᾽ αἰϑομένας δαΐδας φέρε. καί ἕ μάλιστα 
ὁμωάων φιλέεσκε. καὶ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα. 405 
ὥϊξεν δὲ ϑύρας ϑαλάμου πύκα ποιητοῖο. 
ἕξετο δ᾽ ἐν λέχτρῳ, μαλακὸν δ᾽ ἔχδυνε χιτῶν" 
καὶ τὸν μὲν γραέης πυκιμηδέος ἔμβαλε χερσίν. 
ἡ μὲν τὸν πτύξασα καὶ ἀσκήσασα χιτῶνα. 
πασσάλῳ ἀγκφεμάσασα παρὰ τρητοῖς λεχέεσσιν. «0 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο, ϑύρην δ᾽ ἐπέρυσσε κοοῶνῃ 
ἀργυρέῃ, ἐπὶ δὲ κληϊδ᾽ ἐτάνυσσεν ἱμάντι. 
ἔνϑ᾽ ὅγε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ. 
βούλευε φρεσὶν ἧσιν ὁδὸν τὴν πέφραδ᾽ ᾿4ϑήνη. 

ΟΖΥΣΣΈΕΖΑ͂Σ 8. 

Ιϑακησίων ἀγορά. Τηλεμάχον ἀποδημία. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
ὥρνυτ᾽ ἀρ᾽ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 
εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ᾽ ὥμῳ. 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο ϑεῶ ἐναλίγκιος ἄντην. δ 
αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κέλευσεν 
χηρύσσειν ἀγορήνδε καρηκομόωντας ᾿᾽Δχαιοῦς. 
οἵ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο. 
βῆ δ᾽ ἴμεν εἰς ἀγορὴν, παλάμῃ δ᾽ ἔχε χάλκεον ἔγχος, 
οὐκ οἷος, ἅμα τῷγε κύνες πόδας ἀργοὶ ἔποντο. 11 
ϑεσπεσίην δ᾽ ἄρα τῶγε χάριν κατέχευεν ᾿4“ϑήνη. 
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τὸν δ᾽ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον ϑηεῦντο" 
ἕξετο δ᾽ ἐν πατρὸς ϑώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντες. 
τοῖσι δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἥρως Αἰγύπτιος ἦρχ ἀγορεύειν, 16 
ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς ἔην καὶ μυρία ἤδη. 
καὶ γὰρ τοῦ φίλος υἱὸς ἄμ’ ἀντυϑέῳ Ὀδυσῆϊ 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἔβη κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν. 

[Ἄντιφος αἰχμητής: τὸν δ᾽ ἄγριος ἔκτανε Κύκλωψ 
ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ, πύματον δ᾽ ὡπλίσσατο δόρπον. 30 
τρεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν. καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει, 
Εὐρύνομος, δύο δ᾽ αἰὲν ἔχον πατρώϊα ἔργα" 
ἀλλ οὐδ᾽ ὡς τοῦ λήϑετ᾽ ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων. 
τοῦ ὅγε δακρυχέων ἀγορήσατο καὶ μετέἕειπεν 

οοΚέκλυτε δὴ νῦν μευ, ᾿ϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω" 
οὔτε ποϑ' ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ᾽ οὔτε ϑόωκος 26 
ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς δῖος ἔβη κοίλῃς ἐνὶ νηυσίν. 

νῦν δὲ τίς ὧδ᾽ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει 

ἠὲ νέων ἀνδρῶν, ἢ οἵ προγενέστεροί εἰσιν; 

ἠέ τιν ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο. 80 

ἣν χ᾽ ἡμῖν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερός γε πύϑοιτο; 
ἠέ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ᾽ ἀγορεύει; 
ἐσϑλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος. εἴϑε οἵ αὐτῷ 
Ζεὺς ἀγαϑὸν τελέσειεν, ὃ τι φρεσὶν ἧσι μενοινᾷ. ( 
Ὡς φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 85 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ᾽ ἀγορεύειν, 

στὴ δὲ μέσῃ ἀγορῇ σκῆπτρον δέ οἵ ἔμβαλε χειρὶ 

κῆρυξ Πεισήνωρ, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς. 
πρῶτον ἔπειτα γέροντα καϑαπτόμενος προσέειπεν 

οἷ, γέρον, οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ - τάχα δ᾽ εἴσεαι 

αὐτὸς -- 40 

ὃς λαὸν ἤγειρα μάλιστα δέ μ᾽ ἄλγος ἱκάνει. 
οὔτε τιν᾽ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο, 
ἥν χ' ὑμῖν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερός γε πυϑοίμην, 
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οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ᾽ ἀγορεύω, 
ἀλλ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ, 45 
δοιά" τὸ μὲν πατέρ᾽ ἐσϑλὸν ἀπώλεσα, ὅς ποτ᾽ ἐν ὑμῖν 
τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν" 
νῦν δ᾽ αὖ καὶ πολὺ μεῖξον. ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα 
πάγχυ διαρραίσει, βίοτον δ᾽ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει. 
μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ, 50 
τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἷες οἱ ἐνθάδε γ᾽ εἰσὶν ἄριστοι, 
οἵ πατρὸς μὲν ἐς οἶκον ἀπερρίγασι νέεσϑαι 
Ἰκαρίου, ὥς κ᾽ αὐτὸς ἐεδνώσαιτο ϑύγατρα, 
δοίη δ᾽ ᾧ κ᾿ ἐθέλοι καί οἵ κεχαρισμένος ἔλϑοι. 
οἱ δ᾽ εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι ἤματα πάντα, 868 
βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὃς καὶ πίονας αἶγας, 
εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴϑοπα οἶνον 
μαψιδίως" τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ᾽ ἀνὴρ 
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν. ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. 
ἡμεῖς δ᾽ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν" ἢ καὶ ἔπειτα 60 
λευγαλέοι τ᾽ ἐσόμεσϑα καὶ οὐ δεδαηκότες ἀλκήν. 
ἡ τ᾽ ἂν ἀμυναίμην. εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. 
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ᾽ ἔτι καλῶς 
οἶκος ἐμὸς διόλωλε- νεμεσσήϑητε καὶ αὐτοὶ, 
ἄλλους τ᾽ αἰδέσϑητε περικτέονας ἀνθρώπους, θό 
οἵ περιναιετάουσι" ϑεῶν δ᾽ ὑποδείσατε μῆνιν, 

μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα. 
λίσσομαν ἠμὲν Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστος, 
ἥτ᾽ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καϑίζξει" 
᾿σχέσϑε, φέλοι. καί μ᾽ οἷον ἐάσατε πένϑεϊ λυγρῷ 70 
τείρεσϑ᾽. εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸς ἐσϑλὸς Ὀδυσσεὺς 
δυσμενέων κάκ᾽ ἔρεξεν ἐὐκνήμιδας ᾿4χαιοὺς, 
τῶν μ᾽ ἀποτινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες, 
τούτους ὀτρύνοντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 

ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε. 16 
Ηοπιοτὶ Οἀγββθᾶ. 2 
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εἴ χ ὑμεῖς γε φάγοιτε, τάχ ἄν ποτε καὶ τέσις εἴη. 
τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεϑα μύϑῳ 
χρήματ᾽ ἀπαιτίξοντες, ἕως κ᾽ ἀπὸ πάντα δοϑείη" 
νῦν δέ μοι ἀπρήχτους ὀδύνας ἐμβάλλετε ϑυμῷ."“ 
Ὡς φάτο χωόμενος. ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ, 

δάκρυ᾽ ἀναπρήσας᾽ οἶκτος δ᾽ ἕλε λαὸν ἅπαντα. 81 
ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τις ἔτλη 
ταῆτας ο μύϑοισιν ἀμείψασϑαι χαλεποῖσιν" 

᾿Αντίνοος δέ μιν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπεν 
Τηλέμαχ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες 

ἡμέας αἰσχύνων, ἐθέλοις δέ κε μῶμον ἀνάψαι. 86 
σοὶ δ᾽ οὔτι μνηστῆρες ᾿“χαιῶν αἴτιοί εἰσιν, 
ἀλλὰ φίλη μήτηρ; ἥ τοι πέρι κέρδεα οἶδεν. 
ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ᾽ εἶσι τέταρτον, 
ἐξ οὐ ἀτέμβει ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Δ4χαιῶν. 90 
πάντας μέν ῥ᾽ ἔλπει, καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ, 
ἀγγελίας προϊεῖσα" νόος δὲ οἵ ἄλλα μενοινᾷ. 
ἡ δὲ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξεν" 
στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινεν, 
λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφαρ δ᾽ ἡμῖν μετέειπεν" 95 
κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ ϑάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μἱμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσόκε φᾶρος 
ἐκτελέσω -- μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται -- 
“Δαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μὲν 
Μοῖρ᾽ ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιυ, 100 
μή τίς μοι κατὰ δῆμον ᾿Δχαιϊάδων νεμεσήσῃ, 
αἵ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας. 
ὡς ἔφαϑ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
ἔνϑα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστὸν, 
νύχτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, ἐπεὶ δαΐδας παραϑεῖτο. 10 

ὡς τρίξτες μὲν ἔληϑε δόλῳ καὶ ἔπειϑεν ᾿ἡχαιούς 

ἀλλ ὅτε τέτρατον ἦλϑεν ἔτος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, 
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καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ἤδη, 
καὶ τήνγ᾽ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν στόν. 
ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐϑέλουσ᾽, ὑπ ἀνάγκης" 
σοὶ δ᾽ ὧδε μνηστῆρες ὑποκρένονται, ἵν᾽ εἰδῆς 111 
αὐτὸς σῷ ϑυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντες ᾿Δχαιοί. 
μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχϑι δέ μὲν γαμέεσϑαι 
τῷ ὅδτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ. 
εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀνίήσει γε πολὺν χρόνον υἷας ᾿Αχαιῶν, 118 
τὰ φρονέουσ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἅ οἱ πέρι δῶκεν ᾿4ϑήνη, 
ἔργα τ᾽ ἐπίστασϑαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσϑλὰς 
κέρδεα ϑ᾽,, οἵ οὔπω τιν᾽ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν, 
τάων αἵ πάρος ἦσαν ἐὐπλοκαμῖδες ᾿4χαιαὶ, 
Τυρώ τ᾽ ᾿Δλχμήνη τε ἐὐστέφανός τε Μυκήνη᾽ 1520 
τάων οὔτις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ 
ἤδη- ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ ἐναίσιμον. οὐκ ἐνόησεν. 
τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ᾽ ἔδονται, 
ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅντινά οἱ νῦν 
ἐν στήϑεσσι τιϑεῖσι ϑεοί. μέγα μὲν κλέος αὐτῇ 125 
ποιεῖτ᾽, αὐτὰρ σοίγε ποϑὴν πολέος βιότοιο: 
ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα πάρος γ᾽ ἴμεν οὔτε πη ἄλλῃ, 
πρίν γ᾽ αὐτὴν γήμασϑαι ᾿ἀχαιῶν ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσιν." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
Αντίνο᾽, οὔπως ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι 180 
ἣ υἱ ἔτεχ, ἥ μ' ἔϑρεψε" πατὴρ δ᾽ ἐμὸς ἄλλοϑε γαίης, 
ξώει ὅγ᾽ ἢ τέϑνηκε᾽ κακὸν δέ μὲ πόλλ ἀποτένειν 
Ἱκαρίῳ. αἷ᾽ κ' αὐτὸς ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω. 
ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸς κακὰ πείσομαι; ἄλλα δὲ δαίμων 

δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰς ἀρήσετ᾽ Ἐρινῦς 130 
οἴκου ἀπερχομένη" νέμεσις δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων 

ἔσσεται" ὡς οὐ τοῦτον ἐγώ ποτὲ μῦϑον ἐνίψω. 
ὑμέτερος δ᾽ εἰ μὲν ϑυμὸς νεμεσίζεται αὐτῶν, 
ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλας δ᾽ ἀλεγύνετε δαῖτας 

2 
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ὑμὰ κτήματ᾽ ἔδοντες, ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους. 140 
εἰ δ᾽ ὑμῖν δοκέει τόδε λωΐτερον καὶ ἄμεινον 
ἔμμεναι, ἀνδρὸς ἑνὸς βίοτον νήποινον ὀλέσϑαι, 
κείρετ᾽ - ἐγὼ δὲ ϑεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας, 
αἴ κέ ποϑι Ζεὺς δῶσι παλίντιτα ἔργα γενέσϑαι. 
νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσϑεν ὄλοισϑε.“ς“ 145 
Ὃς φάτο Τηλέμαχος, τῷ δ᾽ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺς 

ὑψόϑεν ἔκ κορυφῆς ὄρεος προέηκε πέτεσϑαι. 
τὼ δ᾽ ἕως μέν δ᾽ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο, 
πλησίω ἀλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσϑην, 160 
ἔνϑ᾽ ἐπιδινηϑέντε τιναξάσϑην πτερὰ πολλὰ, 
ἐς δ᾽ ἰδέτην πάντων κεφαλὰς, ὄσσοντο δ᾽ ὄλεϑρον; 
δρυψαμένω δ᾽ ὀνύχεσσι παρειὰς ἀμφί τε δειρὰς 
δεξιὼ ἤϊξαν διά τ᾽ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν. 
ϑάμβησαν δ᾽ ὄρνιϑας, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν: 1586 
ὥρμηναν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἅπερ τελέεσϑαι ἔμελλον. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως ᾿“4λιϑέρσης 
Μαστορίδης" ὃ γὰρ οἷος ὁμηλικέην ἐκέκαστο 
ὄρνιϑας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυϑήσασϑαι:" 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν Ἴ60 

»Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω" 
μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος τάδε εἴρω. 
τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται" οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺς 
δὴν ἀπάνευϑε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη 
ἐγγὺς ἐὼν τοίσδεσσι φόνον καὶ χῆρα φυτεύει [16 
πάντεσσιν" πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται, 
οὗ νεμόμεσϑ᾽ Ἰϑάκην εὐδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
φραξώμεσϑ᾽ ὥς κεν καταπαύσομεν᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 
παυέσϑων" καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώϊόν ἐστιν." 
οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι, ἀλλ εὖ εἰδώς. 110 
καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηϑῆναι ἅπαντα 
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ὥς οἱ ἐμυϑεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον 
᾿Δργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 
φὴῆν κακὰ πολλὰ παϑόντ'᾽, ὀλέσαντ᾽ ἄπο πάντας ἕταί- 

ρους, 
ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ 175 
οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσϑαι᾽ τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς. ἀντίον 

ηὔδα 

»»Ο γέρον, εἰ δ᾽ ἄγε νῦν μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν 

οἴκαδ᾽ ἐὼν, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω: 
ταῦτα δ᾽ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι. 180 
ὄονιϑες δέ τε πολλοὶ ὑπὶ αὐγὰς ἠελίοιο 
φοιτῶσ᾽, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι- αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ὥλετο τῆλ, ὡς καὶ σὺ καταφϑίσϑαι σὺν ἐκείνῳ 
ὥφελες. οὐκ ἂν τόσσα ϑεοπροπέων ἀγόρευες, 
οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ᾽ ἀνιείης, 185 
σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενος, αἴ κε πόρῃσιν. 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω. τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς 
παρφάμενος ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃς χαλεπαίνειν, 

αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται- 190 
[πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔτι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε 
σοὶ δὲ, γέρον, ϑωὴν ἐπιϑήσομεν ἥν κ' ἐνὶ ϑυμῷ 
τίνων ἀσχάλλῃς" χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγος. 

Τηλεμάχῳ δ᾽ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποϑήσομαι αὐτός" 
μητέρ᾽ δὴν ἐς πατρὸς ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι" 196 

οἵ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἔεδνα 

πολλὰ μάλ, ὅσσα ἔοικε φίλης ἐπὶ παιδὸς ἔπεσϑαι. 
οὐ γὰρ πρὶν παύσεσϑαι ὀΐομαι υἷας ᾿ἀχαιῶν 

μνηστύος ἀργαλέης. ἐπεὶ οὔτινα δείδιμεν ἔμπης, 
οὔτ᾽ οὖν Τηλέμαχον, μάλα περ πολύμυϑον ἐόντα΄ 200 
οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπαζόμεϑ᾽, ἣν σὺ, γεραιὲ, 
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μυϑέαι ἀκράαντον, ἀπεχϑάνεαι δ᾽ ἔτι μᾶλλον. 
χρήματα δ᾽ αὖτε κακῶς βεβρώσεται, οὐδέ ποτ ἶσα 
ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥγε διατρίβησιν ᾿4χαιοὺς 
ὃν γάμον ἡμεῖς δ᾽ αὖ ποτιδέγμενοι ἥματα πάντα 305 
εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ᾽ ἄλλας 
ἐρχόμεϑ'. ἃς ἐπιεικὲς ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ.“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὖδα 
»Εὐρύμαχ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοὶ, 

ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέας ἔτι λίσσομαι οὐδ᾽ ἀγορεύω" 210 

ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι ϑεοὶ καὶ πάντες ̓ ἡχαιοί. 
ἀλλ ἄγε μοι δότε ῆς ϑοὴν καὶ εἴκοσ᾽ ἑταίρους, 

οἵ κέ μοι ἔνϑα καὶ ἔνϑα διαπρήσσωσι κέλευϑον. 

εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαϑόεντα, 
νόστον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, 315 
ἦν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσω 
ἐκ Ζιὸς, ἥτε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισιν. 
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω, 
ἢ τ᾽ ἂν, τρυχόμενός περ. ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν" 
εἰ δέ κε τεϑνηῶτος ἀκούδω μηδ᾽ ἐτ' ἐόντος, 220 
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
σῆμά τέ οἷ χεύω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξω 
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω.“ 
Ἤτοι ὃ ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ' ἄρ᾽ ἕξετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Μέντωρ, ὅς ὁ ̓ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἤεν. ἑταῖρος, 225 
καί οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα, 
πείϑεσϑαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδο πάντα φυλάσσειν" 

ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 
» Κέκλυτε δὴ νῦν μευ, ̓ ϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω. 

μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω 380 
σκηπτοῦχος βασιλεὺς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδὼς, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπός τ' εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι. 
ὡς οὔτις μέμνηται Ὀδυσσῆος ϑείοιο 
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λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν. 
ἀλλ ἤτοι μνηστῆρας ἀγήνορας οὔτι μεγαίφδω 288 
ἔρδειν ἔργα βίαια πκακορραφίῃσι νόοιο" 
σφὰς γὰρ παρϑέμενοι κεφαλὰς κατέδουσι βιαίως 
οἶκον Ὀδυσσῆος, τὸν δ᾽ οὐκέτι φασὶ νέεσϑαι. 
νῦν δ᾽ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίξομαι, οἷον ἅπαντες 
ἡσϑ᾽ ἄνεῳ, ἀτὰρ οὔτι καϑαπτόμενοι ἐπέεσσιν 340 
παύρους μνηστῆρας κατερύκετε πολλοὶ ἐόντες." 

Τὸν δ᾽ Εὐηνορίδης “Ζειώκριτος ἀντίον ηὔδα 
» Μέντορ ἀταρτηρὲ, φρένας ἠλεὲ, ποῖον ἔειπες 
ἡμέας ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ 
ἄνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχήσασϑαι περὶ δαιτί. 345 
εἴπερ γάρ κ' Ὀδυσεὺς Ἰϑακήσιος αὐτὸς ἐπελϑὸὼν 
δαινυμένους κατὰ δῶμα ξὸν μνηστῆρας ἀγαυοὺς 
ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
οὔ κέν οἵ κεχάροιτο γυνὴ, μάλα περ χατέουσα, 
ἐλθόντ, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, 250 
εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο: σὺ δ᾽ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ᾽ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασϑ᾽ ἐπὶ ἔργα ἕκαστος. 
τούτῳ δ᾽ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ᾽ ᾿4λυϑέρσης. 
οἵτε οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοί εἰσιν ἑταῖροι. 
ἀλλ᾽. ὀΐω, καὶ δηϑὰ καϑήμενος ἀγγελιάων 65 
πεύσεται εἰν Ἰϑάκῃ, τελέει δ᾽ ὁδὸν οὔποτε ταύτην."“ 
Ὃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, λῦσεν δ᾽ ἀγορὴν αἰψηρήν. 

οἵ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸς δώμαϑ᾽ ἕκαστος. 
μνηστῆρες δ᾽ ἐς δώματ᾽ ἴσαν ϑείου Ὀδυσῆος. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἀπάνευϑε κιὼν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, 
χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλὸς, εὔχετ᾽ ᾿ϑήνῃ: 261 

.. Κλῦθί μοι, ὃ χϑιζὸς ϑεὸς ἤἥλυϑες ἡμέτερον δῶ 
καί μ᾽ ἐν νηΐ κέλευσας ἐπὶ ἠεροειδέα πόντον, 
νόστον πευσόμενον πατρὸς δὴν οἰχομένοιο, 
ἔρχεσϑαι᾽ τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν ᾿4χαιοὶ, 66 
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μνηστῆρες δὲ μάλιστα, κακῶς ὑπερηνορέοντες."“ 
Ἃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, σχεδόϑεν δέ οἵ ἦλϑεν ᾿4ϑήνη, 

Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδὴν, 
καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

» Τηλέμαχ΄, οὐδ᾽ ὄπιϑεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ᾽ ἀνοήμων. 
εἰ δή τοι σοῦ πατρὸς ἐνέστακται μένος ἠῦ, 11 
οἷος κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τὲ ἔπος τε. 

οὔ τοι ἔπειϑ' ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται οὐδ᾽ ἀτέλεστος. 
εἰ δ᾽ οὐ κείνου γ᾽ ἐσσὶ γόνος καὶ Πηνελοπείης, 
οὐ σέγ᾽ ἔπειτα ἔολπα τελευτήσειν ἃ μενουνᾷςξ. ὩΤ7ὄῸ 
παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται, 
οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐδ᾽ ὄπιϑεν κακὸς ἔσσεαι οὐδ᾽ ἀνοήμων, 
οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτις Ὀδυσσῆος προλέλοιπεν, 
ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα. . 280 
τῷ νῦν μνηστήρων μὲν ἔα βουλήν τε νόον τὲ 
ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔτι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι" 
οὐδέ τι ἴσασιν ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν, 
ὃς δή σφι σχεδόν ἐστιν, ἐπὶ ἤματι πάντας ὀλέσϑαι. 
σοὶ δ᾽ ὁδὸς οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷς" 
τοῖος γάρ τοι ἑταῖρος ἐγὼ πατρώϊόος εἶμι, 286 
ὅς τοι νῆα ϑοὴν στελέω καὶ ἅμ᾽ ἕψομαι αὐτός. 
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς δώματ᾽ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει, 
ὅπλισσόν τ᾽ ἤϊα καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα. 
οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι, καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν, 390 
δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν: ἐγὼ δ᾽ ἀνὰ δῆμον ἑταίρους 
αἶψ ἐϑελοντῆρας συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆες 
πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ., νέαι ἠδὲ παλαιαί: 
τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥτις ἀρίστη, 
ὦκα δ᾽ ἐφοπλίσσαντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ.“ 295 
Ἃς φάτ᾽ ᾿ἀϑηναίη, κούρη Ζιός: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 

Τηλέμαχος παρέμιμνεν, ἐπεὶ ϑεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 
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βῆ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ. 
εὗρε δ᾽ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας ἐν μεγάροισιν, 
αἷγας ἀνιεμένους σιάλους ϑ᾽ εὔυντας ἐν αὐλῇ. 800 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἰϑὺς γελάσας κίε Τηλεμάχοιο: 
ἔν τ᾽ ἄρα οἵ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 

.»» Τηλέμαχ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, μήτι τοι ἄλλο 
ἐν στήϑεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε, 
ἀλλά μοι ἐσϑιέμεν καὶ πινέμεν, ὡς τὸ πάρος περ.805 
ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν ᾽Αχαιοὶ. 
νῆα καὶ ἐξαίτους ἐρέτας, ἵνα ϑᾶσσον ἵκηαι 
ἐς Πύλον ἠγαϑέην μετ᾽ ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
».Αντίνο᾽, οὔπως ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεϑ’ ὑμῖν 810 
δαίνυσϑαί τ᾽ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσϑαι ἕξκηλον. 
ἢ οὐχ ἅλις ὡς τὸ πάροιϑεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ 
κτήμαΐ ἐμὰ. μνηστῆρες, ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἠα; 
νῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας εἰμὶ καὶ ἄλλων μῦϑον ἀκούων 
πυνϑάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοϑι ϑυμὸς, 5810 
πειρήσω ὥς κ' ὕμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω. 
ἠὲ Πύλονδ᾽ ἐλϑὼν, ἢ αὐτοῦ τῷδ᾽ ἐνὶ δήμῳ. 
εἶμι μὲν -- οὐδ᾽ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται ἣν ἀγορεύω - 
ἔμπορος" οὐ γὰρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ᾽ ἐρετάων 
γίγνομαι: ὥς νύ που ὕμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι."“ 
Ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸς χεῖρα σπάσατ᾽ ᾿ἀντινόοιο 321 

[δεῖα- μνηστῆρες δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο]. 
οἱ δ᾽ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων᾽ 
»Ἦ μάλα Τηλέμαχος φόνον ἡμῖν μερμηρίξει. 325 

ἥ τινας ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορας ἠἡμαϑόεντος. 
ἢ ὅγε καὶ Σπάρτηϑεν, ἐπεί νύ περ ἵεται αἰνῶς" 
ἠὲ καὶ εἰς Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν, 
ἐλϑεῖν, ὄφρ᾽ ἔνϑεν ϑυμοφϑόρα φάρμακ᾽ ἐνείκῃ, 
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ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι χαὶ ἡμέας πάντας ὁλ ἔσσῃ. (οὺ, 889 
"Ἄλλος δ᾽ αὐτ᾽ εἴπεσκε νέων ὑπερηνοφεόντων 

τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κε καὶ αὐτὸς ἐὼν κοίλης ἐπὶ νηὸς 
τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενος ὥσπερ Ὀδυσσεύς; 
οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν" 
κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεϑα, οἰκία δ᾽ αὖτε 885 
τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχευν ἠδ᾽ ὅστις ὀπυίοι.": ' 
Ὡς φάν᾽" ὁ δ᾽ ὑψόροφον ϑάλαμον κατεβήσετο πα- 

τρὸς, 
εὐρὺν, ὅϑι νητὸς χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἔκειτο 
ἐσθής τ ἐν χηλοῖσιν ἅλις τ᾽ εὐῶδες ἔλαιον" 
ἐν δὲ πίϑοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο 840 
ἕστασαν, ἄκρητον ϑεῖον ποτὸν ἐντὸς ἔχοντες, 

ἑξείης ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, εἴποτ᾽ Ὀδυσσεὺς 
οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας. 
κληϊσταὶ δ᾽ ἔπεσαν σανίδες πυκινῶς ἀραρυϊοΐ, 
δικλίδες - ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτας τε καὶ ἦμαρ 845 
ἔσχ, ἢ πάντ᾽ ἐρύλασσε νόου πολυϊδρείησιν, 
Βύρύκλεί, Ὥπος ϑυγάτηρ Πεισηνορίδαο. 
τὴν τότε Τηλέμαχος προσέφη ϑάλαμόνδε χαλέσσας 

» Μαῖ' , ἄγε δή μον οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον 
ἡδὺν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος ὃν σὺ φυλάσσεις, 880 

κεῖνον ὀϊομένη τὸν κάμμορον, εἴποϑεν ἔλϑοι 
διογενὴς Ὀδυσεὺς ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξας. 

δώδεκα δ᾽ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντας. 
ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϊρραφέεσσι δοροῖσιν᾽ 
εἴκοσι δ᾽ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς. 865 
αὐτὴ δ᾽ οἴη ἴσϑι᾽ τὰ δ᾽ ἀϑρόα πάντα τετύχϑω" 
ἑσπέριος γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ 
μήτηρ εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται. 
εἶμι γὰρ ἐς Σπάρτην τὲ καὶ ἐς Πύλον ἡμαϑόεντα, 359 

νόστον πευσόμενος πατρὸς φίλου, ἦν που ἀκούσω.“ 
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Ὃς φάτο, κώκυσεν δὲ φέλη τροφὸς Εὐρύκλεια, 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

.. Τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα 
ἔπλετο; πῆ δ᾽ ἐϑέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν 
μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός; ὁ δ᾽ ὥλετο τηλόϑι πάτρης 366 
διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ. 
οἱ δέ τοι αὐτίκ᾽ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω, 
ὥς κε δόλῳ φϑίῃς, τάδε δ᾽ αὐτοὶ πάντα δάσονται. 
ἀλλὰ μέν᾽ αὖθ᾽ ἐπὶ σοῖσι καϑήμενος" οὐδέ τί σε χρὴ 
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ᾽ ἀλάλησϑαι."" 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 57] 
»ϑάρσει, μαῖ᾽, ἐπεὶ οὔτοι ἄνευ ϑεοῦ ἥδε γε βουλή. 
ἀλλ᾽ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυϑήσασϑαι, 
πρίν γ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τὲ γένηται, 
ἢ αὐτὴν ποϑέσαι καὶ ἀφορμηϑέντος ἀκοῦσαι, 78 
ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ."" 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφη. γρηὺς δὲ ϑεῶν μέγαν ὅρκον ἀποώμνυ. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὕμοσέν τε τελεύτησέν τὲ τὸν ὕρκον, 
αὐτίκ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν. 
ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϊὐρραφέεσσι δοροῖσιν" 880 
Τηλέμαχος δ᾽ ἐς δώματ᾽ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει. 

Ἔνϑ᾽ αὐτ᾽ ἄλλ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Δϑήνη. 
Τηλεμάχῳ δ᾽ εἰκυῖα κατὰ πτόλιν ὥχετο πάντη, 
καί ῥὰ ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦϑον, 
ἑσπερίους δ᾽ ἐπὶ νῆα ϑοὴν ἀγέρεσϑαι ἀνώγει. ὃδ8ὅ 
ἡ δ᾽ αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν 
ἥτεε νῆα ϑοήν᾽" ὁ δέ οἵ πρόφρων ὑπέδεκτο. 

“ὐσετό τ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί" 
καὶ τότε νῆα ϑοὴν ἅλαδ᾽ εἴρυσε, πάντα δ᾽ ἐν αὐτῇ 
ὅπλ ἐτίϑει, τάτε νῆες ἐύσσελμοι φορέουσιν. 390 
στῆσε δ᾽ ἐπὶ ἐσχατιῇ λιμένος. περὶ δ᾽ ἐσϑλοὶ ἑταῖροι 
ἀϑρόοι ἠγερέϑοντο᾽ ϑεὰ δ᾽ ὥτρυνεν ἕκαστον. 
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ϑι », 

Ἔνϑ᾽ αὐτ'᾽ ἄλλ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκώπις ᾿άϑήνη, 

βὴ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο: 
ἔνϑα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν, 395 
πλάξε δὲ πίνοντας. χειρῶν δ᾽ ἔκβαλλε κύπελλα. 
οὗ δ᾽ εὕδειν ὥρνυντο κατὰ πτύλιν, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
εἴατ', ἐπεί σφισιν ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. 
αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 
ἐχπροκαλεσσαμένη μεγάρων εὐναιεταόντων, 100 
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 

». Τηλέμαχ, ἤδη μέν τοι ἐὐκνήμιδες ἑταῖροι 
εἴατ᾽ ἐπήρετμοι, τὴν σὴν ποτιδέγμενοι δρμήν᾽ 
ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ δηϑὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο." 
Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο Παλλὰς ᾿ϑήνη 400 

καρπαλίμως" ὃ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν, 
εὗρον ἔπειτ᾽ ἐπὶ ϑινὶ καρηκομόωντας ἑταίρους. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο 

.»Ζεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεϑα: πάντα γὰρ ἤδη 410 
ἀϑρό᾽ ἐνὶ μεγάρῳ: μήτηρ δ᾽ ἐμοὶ οὔτι πέπυσται, 
οὐδ᾽ ἄλλαι ὃμωαὶ, μία δ᾽ οἴη μῦϑον ἄκουσεν." 
Ἃς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο. 

οἱ δ᾽ ἄρα πάντα φέροντες ἐυσσέλμῳ ἐπὶ νηὶ 
κάτϑεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. 418 
ἂν δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν᾽, ἦρχε δ᾽ ᾿4ϑήνη. 
νηὶ δ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξετο" ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῆς 
ἕξετο Τηλέμαχος" τοὶ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔλυσαν, 
ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῖσι καϑίῖζον. 
τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις ᾿ϑήνη, 420 
ἀκραῆ Ζέφυρον, κελάδοντ᾽ ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 
Τηλέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσεν 
ὅπλων ἅπτεσϑαι᾽ τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄκουσαν. 
ἱστὸν δ᾽ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσϑε μεσόδμης 
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στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν, 435 
ἕλκον δ᾽ ἱστία λευκὰ ἐὐστρέπτοισι βοεῦσιν. 
ἔπρησεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα 
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης" 
ἡ δ᾽ ἔϑεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευϑον. 

δησάμενοι δ᾽ ἄρα ὅπλα ϑοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 430 

στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο. 
λεῖβον δ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν, 
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ζιὸς γλαυκώπιδι κούρῃ. 
παννυχίη μέν ῥ᾽ ἥγε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευϑον. 

ΟΣ Σ ει Α͂Σ; 

Τὰ ἐν Πύλῳ: 

᾿Ηέλιος δ᾽ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην, 
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν᾿ ἀϑανάτοισι φαείνοι 
καὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 
οὗ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐὐϊκτίμενον πτολίεϑρον, 
ἷξον τοὶ δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης ἱερὰ ῥέξον, θ 
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσέχϑονι κυανοχαίτῃ. 
ἐννέα δ᾽ ἕδραι ἔσαν, πεντακόσιοι δ᾽ ἐν ἑκάστῃ 
εἴατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοϑι ἐννέα ταύρους. 
εὖϑ᾽ οἵ σπλάγχυ᾽ ἐπάσαντο, ϑεῷ δ᾽ ἐπὶ μηρί ἔκηαν, 
οὗ δ᾽ ἰϑὺς κατάγοντο, ἰδ᾽ ἱστία νηὸς ἐΐσης 10 
στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ᾽ ὥρμισαν, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοί" 
ἐκ δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν᾽, ἦρχε δ᾽ ᾿4ϑήνη. 
τὸν προτέρη προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 

»» Τηλέμαχ. οὐ μέν σε χρὴ ἔτ᾽ αἰδοῦς οὐδ᾽ ἠβαιόν- 
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τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύϑηαι 15 
᾿ σ᾿ »ῃ ᾿, 

πατρὸς, ὅπου κύϑε γαῖα καὶ ὅντινα πότμον ἐπέσπεν. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐϑὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο" 
εἴδομεν ἥντινα μῆτιν ἐνὶ στήϑεσσι κέκευϑεν.. 
λίσσεσϑαι δέ μιν αὐτὸς, ὅπως νημερτέα εἴπῃ" 

ὔὸ δ 3 ἌΝ ὝΩ. Η͂ ΄ Ν ’ Ρ ρει» 46 

ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρξει" μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν.“ 30 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
Μέντορ, πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω πῶς τ᾽ ἂρ προσπτύξομαι 

αὐτόν; 
οὐδέ τί πω μύϑοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν" 
αἰδὼς δ᾽ αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσϑαι."- 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 25 
Τηλέμαχ, ἄλλα μὲν. αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις, 
ψ, ᾿ ὕ 4 3 Ἁ 3. 

ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποϑήσεται" οὐ γὰρ ὀΐω 

οὔ σε ϑεῶν ἀέκητι γενέσϑαι τε τραφέμεν τε." 
Ὃς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη 

΄, ς 3.» 2.» - » 
καρπαλίμως" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο. 30 

ἵξον δ᾽ ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρέν τε καὶ ἕδρας, 
ἔνϑ᾽ ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
δαῖτ ἐντυνόμενοι κρέα ὥπτων ἄλλα τ᾽ ἔπειρον. 

᾿ πῶ, 5 , τ 3 ΄ Ξ3 Ω 
οἱ δ᾽ ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἀϑρόοι ἤλϑον ἅπαντες. 

χερσίν τ ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασϑαι ἄνωγον. 88 
πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατον ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 
ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ 
κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάϑοις αἀλίησιν. 

πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ" 
δῶκε δ᾽ ἄρα σπλάγχνων μοίρας. ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 40 
χρυσείῳ δέπαϊ" δειδισκόμενος δὲ προσηύδα 
Παλλάδ᾽ ᾿“ϑηναίην, κούρην 4]ιὸς αἰγιόχοιο. 

»» Εὔχεο νῦν, ὦ ξεῖνε. Ποσειδάωνι ἄνακτι" 
τοῦ γὰρ καὶ δαίτης ἠντήσατε δεῦρο μολόντες. 
αὐτὰρ ἐπὴν σπείσῃς τε καὶ εὔξεαι. ἣ ϑέμις ἐστὶν, 45 
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δὸς καὶ τούτῳ ἔπειτα δέπας μελιηδέος οἴνου 
σπεῖσαι, ἐπεὶ καὶ τοῦτον ὀΐομαι ἀϑανάτοισιν 
εὔχεσθαι" πάντες δὲ ϑεῶν χατέουσ᾽ ἄνϑρωποι. 

ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ᾽ ἐμοὶ αὐτῶ: ρός . ὁμηλικίη δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ 
’ 2, 

τοὔνεκα σοὶ προτέρῳ δώσω χρύσειον ἄλεισον.““ 
Ὃς εἰπὼν ἐν χερσὶ τέϑει δέπας ἡδέος οἴνου" 

χαῖρε δ᾽ ᾿ἀϑηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ, 
οὕνεκά οἵ προτέρῃ δῶκε χρύσειον ἄλεισον. 

3 ᾿ 3 , ᾿) ΄ » 

αὐτίχα δ᾽ εὔχετο πολλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι. 
; »»Κλῦϑι, Ποσείδαον γαιήοχε, μηδὲ μεγήρης 
ἡμῖν εὐχομένοισι τελευτῆσαι τάδε ἔργα. 

Νέστορ: μὲν πρώτιστα καὶ υἱάσι κῦδος ὄπαζε, 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοισι δίδου χαρίεσσαν ἀμοιβὴν 
σύμπασιν Πυλίοισιν ἀγακλειτῆς ἑκατόμβης. 
δὸς δ᾽ ἔτι Τηλέμαχον καὶ ἐμὲ πρήξαντα νέεσϑαι, 

-“ Ξ᾿ ἘΞ ᾿ ὡ γ 
οὕνεκα δεῦρ᾽ ἱκόμεσϑα ϑοῇ σὺν νηὶ μελαίνῃ." 
Ὡς ἀρ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο καὶ αὐτὴ πάντα τελεύτα᾽ 

δῶχε δὲ Τηλεμάχῳ καλὸν δέπας ἀμφικύπελλον. 
ὡς δ᾽ αὔτως ἠρᾶτο Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν κρε᾽ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο, 

᾿ ΄ , 3 δε. ἂν 

μοέρας δασσάμενοι δαίνυντ ἐρικυδέα δαῖτα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 
τοῖς ἄρα μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
Νῦν δὴ κάλλιόν ἐστι μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι 

ξείνους, οἵτινές εἰσιν, ἐπεὶ τάρπησαν ἐδωδῆς. 
5: - , ᾽ , ’ »αΑῬ' ἢ ᾿ , 
ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; ποϑὲεν πλεῖϑ᾽ ὑγρὰ χελευϑα; 

ἥ τι κατὰ πρῆξιν ἢ μαψιδίως ἀλάλησϑε, 
οἷά τε ληϊστῆρες, ὑπεὶρ ἅλα, τοίτ᾽ ἀλόωνται 
ψυχὰς παρϑέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες ;"“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ϑαρσήσας: αὐτὴ γὰρ ἐνὶ φρεσὶ ϑάρσος ᾿4ϑήνη 

ϑῆχ. ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο 
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[δ᾽ ἵνα μιν κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν}" 
Ὁ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Δχαιῶν, 

εἴρεαι ὁππόϑεν εἰμέν" ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω. 80 
ἡμεῖς ἐξ Ἰϑάκης ὑπονηΐου εἰλήλουϑμεν" 
πρῆξις δ᾽ ἥδ᾽ ἰδίη, οὐ δήμιος, ἣν ἀγορεύω. 
πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρυὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω, 
δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασιν 
σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι. 85 
ἄλλους μὲν γὰρ πάντας, ὅσοι Τρωσὶν πολέμιξον, 
πευϑόμεϑ᾽, ἦχι ἕκαστος ἀπώλετο λυγρῷ ὀλέϑρῳ, 
κείνου δ᾽ αὖ καὶ ὄλεϑρον ἀπευϑέα ϑῆκε Κρονίων. 
οὐ γάρ τις δύναται σάφα εἰπέμεν ὁππόϑ' ὄλωλεν, 
εἴθ᾽ δγ᾽ ἐπ᾿ ἠπείρου δάμη ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 90 
εἶτε καὶ ἐν πελάγει μετὰ κύμασιν ᾿ἀμφιτρίτης. 
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ᾽ ἵκάνομαι, αἴ κ' ἐθέλῃσϑα 
κείνου. λυγρὸν ὄλεϑρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας 
ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦϑον ἄκουσας 
πλαξομένου" πέρι γάρ μὲν ὀϊξυρὸν τέκε μήτηρ. 9 
μηδέ τί μ' αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ ἐλεαίρων, 

ἀλλ: εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. 
λίσσομαι, εἴποτέ τοί τι πατὴρ ἐμὸς, ἐσθλὸς Ὀδυσσεὺς, 
ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσεν 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ᾽ ᾿άχαιοί. 100 
τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
ο»ὐ φίλ᾽, ἐπεί μ’ ἔμνησας ὀϊξύος, ἣν ἐν ἐχείνῳ 
δήμῳ ἀνέτλημεν μένος ἄσχετοι υἱες ᾿Δχαιῶν, 

ἠμὲν ὅσα ξὺν νηυσὶν ἐπὶ "εροειδέα πόντον 105 

πλαξόμενοι κατὰ ληΐδ᾽, ὅπῃ ἄρξειεν ᾿Αχιλλεὺς, 
ἠδ᾽ ὅσα καὶ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
μαρνάμεϑ'᾽ - ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα κατέχταϑεν ὅσσοι ἄριστοι. 
ἔνϑα μὲν Αἴας κεῖται ᾿Δρήϊος, ἔνϑα ἃ᾽ ᾿άχιλλεὺς, 
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ἔνϑα δὲ Πάτροκλος, ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 110 
ἔνϑα δ᾽ ἐμὸς φίλος υἱὸς, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀμύμων, 
Αἀντίλοχος, πρρι μὲν ϑείειν ταχυς ἠδὲ ὠαχητής᾽ 

ἄλλα τε πόλλ ἐπὶ τοῖς πάϑομεν κακα᾿ τίς κεν ἐκεῖνα 

πάντα γε μυϑήσαιτο καταϑνητῶν ἀνθρώπων; 
οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἕξάετες παραμίμνων 118 
ἐξερέοις ὅσα κεῖϑι πάϑον κακὰ δῖοι ᾿4χαιοί: 
πρίν κεν ἀνιηϑεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵχοιο. 
εἰνάετες γάρ σφιν κακὰ ῥάπτομεν ἀμφιέποντες 
παντοίοισι δόλοισι; μόγις δ᾽ ἐτέλεσσε Κρονίων. 

ἔνϑ᾽ οὔτις ποτὲ μῆτιν ὁμοιωϑήμεναι ἄντην 120 

ἤϑελ᾽,, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δῖος Ὀδυσσεὺς 

παντοίοισι δόλοισι, πατὴρ τεὸς, εἰ ἐτεόν γὲ 
κείνου ἔχγονός ἐσσι" σέβας μ᾽ ἔχε: εἰσορόωντα. 
ἤτοι γὰρ μῦϑοί γε ἐοικότες, οὐδέ κε φαίης 
ἄνδρα νεώτερον ὧδε ἐοικότα μυϑήσασθϑαι. 125 
ἔνϑ᾽ ἤτοι εἴως μὲν ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 

οὔτε ποτ᾽ εἶν ἀγορῇ δίχ ἐβάξομεν οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, 
ἀλλ ἕνα ϑυμὸν ἔχοντε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ 
φραξόμεϑ' ᾿Δργείοισιν ὅπως ὄχ ἄριστα γένοιτο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπὴν, 180 
βῆμεν δ᾽ ἐν νήεσσι, ϑεὸς δ᾽ ἐκέδασσεν ᾿Αχαιοὺς. 
καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον 
᾿Δργείοις, ἐπεὶ οὔτι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι 
πᾶντες ἔσαν" τῷ σφεῶν πολέες κακὸν οἶτον ἐπέσπον 

μήνιος ἐξ ὀλοῆς γλαυκώπιδος ὀβοιμοπάτρης, 186 

ἥτ᾽ ἔριν ᾿“τρείδῃσι μετ' ἀμφοτέροισιν ἔϑηκεν. 
τὼ δὲ καλεσσαμένω ἀγορὴν ἐς πάντας ᾿Αχαιοὺς, 
μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐς ἠέλιον καταδύντα - 
οἱ δ᾽ ἦλϑον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες ᾿Δχαιῶν -- 
μῦϑον μυϑείσϑην, τοῦ εἵνεκα λαὸν ἄγειραν. 140 
ἔνϑ᾽ ἤτοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας ᾿Δχαιοὺς ' 

Ἠοπιοῦὶ Ο ἀν85θᾶ. ϑ 



84 ΟΊ, ΩΣΙΣΙΒΧΩΑ 1: 

νόστου μιμνήσκεσϑαι ἐπ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης, 

οὐδ᾽ ᾿ἡγαμέμνονι πάμπαν ἑξήνδανε᾽ βούλετο γάρ ῥα 
λαὸν ἐρυκακέειν, ῥέξαι 8᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας, 
ὡς τὸν ᾿ἀϑηναίης δεινὸν χόλον ἐξακέσαιτο, 145 
νήπιος. οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ οὐ πείσεσϑαι ἔμελλεν" 
οὐ γάρ τ᾽ αἶψα ϑεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων. 
ὡς τὼ μὲν χαλεποῖσιν ἀμειβομένω ἐπέεσσιν 
ἕστασαν οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν ἐϊκνήμιδες ᾿4χαιοὶ 
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ, δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή. 150 
νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντες 
ἀλλήλοις" ἐπὶ γὰρ Ζεὺς ἤρτυε πῆμα κακοῖο - 
ἠῶϑεν δ᾽ οἵ μὲν νέας ἕλκομεν εἰς ἅλα δῖαν 
χτήματά τ᾽ ἐντιϑέμεσϑα βαϑυζώνους τε γυναῖκας. 
ἡμίσεες δ᾽ ἄρα λαοὶ ἐρητύοντο μένοντες ΠΥΥΉ 55 
αὖϑι παρ᾽ ᾿Ατρείδῃ ᾿ἀγαμέμνονι, ποιμένὶ λαῶν" 
ἡμίσεες δ᾽ ἀναβάντες ἐλαύνομεν" αἱ δὲ μάλ ὦκα 
ἔπλεον, ἐστόρεσεν δὲ ϑεὸς μεγακήτεα πόντον. 
ἐς Τένεδον δ᾽ ἐλϑόντες ἐρέξαμεν ἱρὰ ϑεοῖσιν, 
οἴκαδε ἱέμενοι" Ζεὺς δ᾽ οὔπω μήδετο νόστον. 160 

σχέτλιος, ὅς ῥ᾽ ἔριν ὦρσε κακὴν ἔπι δεύτερον αὖτις. 
οὗ μὲν ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας ἀμφιελίσσας 
ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα ὁ ἄνακτα δαΐφρονα. ποικιλομήτην, 
αὔτις ἐπ᾽ ᾿“τρείδῃ ᾿Ἵγαμέμνονι ἤρα φέροντες" 

αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηυσὶν ἀολλέσιν, αἴ μοι ἕποντο. 165. 

φεῦγον, ἐπεὶ γίγνωσχον ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων. 
φεῦγε δὲ Τυδέος υἱὸς ᾿Δἀρήϊος. ὦρσε δ᾽ ἑταίρους. 
ὀψὲ δὲ δὴ μετὰ νῶϊ κίε ξανϑὸς Μενέλαος. 

ἐν Μέσβῳ δ᾽ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον ὁρμαίνοντας, 
ἢ καϑύπερϑε Χίοιο νεοίμεϑα παιπαλοέσσης. 170 
νήσου ἔπι Ψυρίης., αὐτὴν ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ ἔχοντες, 
ἢ ὑπένερϑε Χίοιο, παρ᾽ ἠνεμόεντα Μίμαντα. 
ἠτέομεν δὲ ϑεὸν φῆναι τέρας" αὐτὰρ ὅδγ᾽ ἡμῖν 



ΟΖΦΥΎΥΣΣΕΙΑ͂Σ Π|. 830 

δεῖξε, καὶ ἠνώγει πέλαγος βέσον εἰς Βὔβοιαν 
τέμνειν, ὄφρα τάχιστα ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν. 176 
ὦρτο δ᾽ ἐπὶ λιγὺς οὖρος ἀήμεναι" αἱ δὲ μάλ᾽ ὦκα 
ἰχϑυόεντα κέλευϑα διέδραμον, ἐς δὲ Γεραιστὸν 
ἐννύχιαι κατάγοντο᾽ Ποσειδάωνι δὲ ταύρων 
πόλλ᾽ ἐπὶ μῆρ᾽ ἔϑεμεν, πελαγὸς μέγα μετρήσαντες. 

τέτρατον ἤμαρ ἔην, ὅτ᾽ ἐν “2ργεϊ νῆας ἐΐσας 180 
Τυδείδεω ἕταροι Ζιομήδεος ἱπποδάμοιο 
ἔστασαν᾽ αὐτὰρ ἔγωγε Πύλονδ᾽ ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσβη 
οὖρος, ἐπειδὴ πρῶτα ϑεὸς προέηκεν ἀῆναι. 
ὡς ἤλϑον, φίλε τέκνον, ἀπευϑὴς, οὐδὲ τι οἶδα 
κείνων. οἵ τ᾽ ἐσάωϑεν ᾿Δχαιῶν οἵ τ᾽ ἀπόλοντο.ς [18ὅ 
ὅσσα δ᾽ ἐνὶ μεγάροισι καϑήμενος ἡμετέροισιν 
πεύϑομαι, ἣ ϑέμις ἐστὶ, δαήσεαι, οὐδέ σε κεύσω. 
εὖ μὲν Μυρμιδόνας φάσ᾽ ἐλϑέμεν ἐγχεσιμώρους, 
οὖς ἄγ᾽ ᾿ἀχιλλῆος μεγαϑύμου φαΐέδιμος υἱὸς, 
εὖ δὲ Φιλοκτήτην, Ποιάντιον ἀγλαὸν υἱόν. 190 
πάντας δ᾽ Ἰδομενεὺς Κρήτην εἰσήγαγ᾽ ἑταίρους. 
οὗ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἵ οὔτιν᾽ ἀπηύρα. 
᾿Ζτρείδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες, 
ὥς τ᾿ ἠλϑ᾽ ὥς τ᾽ Αἴγισϑος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεϑρον. 
ἀλλ᾿ ἧτοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτισεν, 196 
ὡς ἀγαϑὸν καὶ παῖδα καταφϑιμένοιο λιπέσϑαι 
ἀνδρὸς, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτίσατο πατροφονῆα, 
Αἴγισϑον δολόμητιν. ὅ οἵ πατέρα κλυτὸν ἔκτα. 
[καὶ σὺ, φίλος -- μάλα γάρ σ᾽ ὁρόω καλόν τὲ μέγαν τὲ -- 

ἄλκιμος ἔσσ᾽ Ε ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων εὖ εἴπῃ.1“. 200 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 
καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτίσατο, καί οἵ ᾿“χαιοὶ 
οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι. 
αἱ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε ϑεοὶ δύναμιν ἧς νὐρνέ 20ὅ 
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τίσασϑαι μνηστῆρας ὑπερβάσίης ἀλεγεινῆς, 
οἵτε μοι ὑβρίξοντες ἀτάσϑαλα. μηχανόωνται. 
ἀλλ᾽ οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν ϑεοὶ ὄλβον, 
πατρί τ᾽ ἐμῷ καὶ ἐμοί: νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
ὦ φίλ᾽, ἐπειδὴ ταῦτά μ' ἀνέμνησας καὶ ἔειπες, 211 
φασὶ μνηστῇρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς 
ἐν μεγάροις, ἀέκητι σέϑεν, κακὰ μηχανάασϑαι. 
εἰπέ μοι ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἢ σέγε λαοὶ 
ἐχϑαίρουσ᾽ ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι ϑεοῦ ὀμφῇ. 315 
τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτίσεται ἐλϑῶὼν,. 
ἢ ὅγε μοῦνος ἐὼν, ἢ καὶ σύμπαντες ᾿άχαιοί; 
εἰ γάρ σ᾽ ὡς ἐϑέλοι φιλέειν γλαυκῶπις ᾿'4ϑήνη 
ὡς τότ᾽ Ὀδυσσῆος περικήδετο κυδαλέμοιο 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχομεν ἄλγε ᾿ζχαιοί --ὀ 250 
οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε ϑεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας. 
ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς ᾿Ζϑήνη - 
εἶ σ᾽ οὕτως ἐϑέλοι φιλέειν κήδοιτό τε ϑυμῷ, 
τῷ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάϑοιτο γάμοιο." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 336 
οἷ γέρον, οὔπω τοῦτο ἔπος τελέεσϑαι ὀΐω" 

λέην γὰρ μέγα εἶπες" ἄγη μ' ἔχει. οὐκ ἂν ἔμοιγε 
ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ ϑεοὶ ὡς ἐθέλοιεν.“ - 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿“ϑήνη 
Τηλέμαχε. ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 330 
ῥεῖα ϑεός γ᾽ ἐθέλων καὶ τηλόϑεν ἄνδρα σαώσαι. 
βουλοίμην δ᾽ ἂν ἔχογε, καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας 

οἴκαδέ τ᾿ ἐλϑέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσϑαι 
ἢ ἐλθὼν ἀπολέσϑαι ἐφέστιος, ὡς ̓ “γαμέμνων 
ὥλεϑ᾽ ὑπ Αἰγίσϑοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο. 288 
ἀλλ᾽ ἤτοι ϑάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ ϑεοί περ 

καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ 
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μοῖρ᾽ ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιο."““ 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμ'νος ἀντίον ηὔδα 

. Μέντορ, μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα κηδόμενοί περ΄ 340 
κείνῳ δ᾽ οὐκέτι νόστος ἐτήτυμος, ἀλλά οἱ ἤδη 
φράσσαντ ἀϑάνατοι ϑάνατον καὶ Κῆρα μέλαιναν. 
νῦν δ᾽ ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι 
Νέστορ᾽, ἐπεὶ περίοιδε δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων: 
τρὶς γὰρ δή μέν φασιν ἀνάξασϑαι γένε ἀνδρῶν, 5345 
ὥστε μοι ἀϑάνατος ἐνδάλλεται εἰσοράασϑαι. 
ὦ Νέστορ Νηληϊάδη., σὺ δ᾽ ἀληϑὲς ἐνίσπες" 
πῶς ἔϑαν ᾿Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿4γαμέμνων ; 
ποῦ Μενέλαος ἔην; τίνα δ᾽ αὐτῷ μήσατ᾽ ὄλεθρον 
“«Αἴγισϑος δολόμητις; ἐπεὶ κτάνε πολλὸν ἀρείω. 250 

ἢ οὐκ 4ργεος ἦεν ᾿Δχαιϊκοῦ, ἀλλά πη ἄλλῃ 
πλάξετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους, ὁ δὲ ϑαρσήσας κατέπεφνεν ;“" 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
ο τοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον, ἀληϑέα πάντ᾽ ἀγορεύσω. 
ἤτοι μὲν τάδε καὐτὸς ὀΐξαι, ὥς κεν ἐτύχϑη, ὡ6Ὁ 
εἰ ζωόν γ᾽ Δἴγισϑον ἐνὶ μεγάροισιν ἔτετμεν 
᾿Δτρείδης Τροίηϑεν ἰὼν, ξανθὸς Μενέλαος" 
τῷ κέ οἵ οὐδὲ ϑανόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν, 
ἀλλ ἄρα τόνγε κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν 
κείμενον ἐν πεδίῳ ἑκὰς ἄστεος, οὐδέ κέ τίς μυν 260 

κλαῦσεν ᾿Δχαιϊάδων- μάλα γὰρ μέγα μήσατο ἔργον. 
ἡμεῖς μὲν γὰρ κεῖϑι πολέας τελέοντες ἀέϑλους 
ἥμεϑ᾽ ὁ δ᾽ εὔκηλος μυχῷ "΄άργεος ἱπποβότοιο 
πόλλ᾽ ᾿Ζγαμεμνονέην ἄλοχον ϑέλγεσχ᾽ ἐπέεσσιν. 
ἡ δ᾽ ἤτοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικὲς, 266 
δῖα Κλυταιμνήστφη᾽ φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῇσιν. 
πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνὴρ, ᾧ πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 

᾿Δτρείδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσϑαι ἄκοιτιν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν μοῖρα ϑεῶν ἐπέδησε δαμῆναι, 
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δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην 210 
κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσϑαι, 
τὴν δ᾽ ἐϑέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε. 
πολλὰ δὲ μηρί ἔκηε ϑεῶν ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς, 
πολλὰ δ᾽ ἀγάλματ᾽ ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσὸν τε, 
ἐχτελέσας μέγα ἔργον, ὃ οὔποτε ἔλπετο ϑυμῷ. 275 
ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅμα πλέομεν Τροίηϑεν ἰόντες, 
᾽Ατρείδης καὶ ἐγὼ, φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν" 
ἀλλ ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεϑ', ἄκρον ᾿4ϑηνέων, 
ἔνϑα κυβερνήτην Μενελάου Φοῖβος ᾿Ζπόλλων 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν, 380 
πηδάλιον μετὰ χερσὶ ϑεούσης νηὸς ἔχοντα, 
Φρόντιν Ὀνητορίδην. ὃς ἐκαίνυτο φῦλ ἀνθρώπων 
νῆα κυβερνῆσαι, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ἄελλαι. 
ὡς ὁ μὲν ἔνϑα κατέσχετ᾽, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο, 

. ὄφρ᾽ ἕταρον ϑάπτοι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσειεν. “285 
ἀλλ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος. ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον 
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι, Μαλειάων ὄρος αἰπὺ 
ἷξε ϑέων, τότε δὴ στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς 
ἐφράσατο, λιγέων δ᾽ ἀνέμων ἐπ᾿ ἀὐτμένα χεῦεν 
κύματά τε τροφόεντα πελώρια, ἴσα ὄρεσσιν. 2090 
ἔνϑα διατμήξας τὰς μὲν Κρήτῃ ἐπέλασσεν, 
ἡχι Κύδωνες ἔναιον Ἰαρδάνου ἀμφὶ δέεϑρα. 
ἔστι δέ τις λισσὴ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη 
ἐσχατιῇ Γόρτυνος, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ, 
ἔνϑα Νότος μέγα κῦμα ποτὶ σκαιὸν ῥίον ὠϑεῖ, 295 
ἐς Φαιστὸν, μικρὸς δὲ λίϑος μέγα κῦμ᾽ ἀποέργει. 
αἵ μὲν ἄρ᾽ ἔνϑ᾽ ἤλϑον, σπουδῇ δ᾽ ἤλυξαν ὄλεϑρον 
ἄνδρες. ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν 
κύματ᾽ - ἀτὰρ τὰς πέντε νέας κυανοπρφῳρείους 
Αἰγύπτῳ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 800 
ὡς ὁ μὲν ἔνϑα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων 
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ἠλᾶτο ξὺν νηυσὶ κατ ἀλλοϑρόους ἀνθρώπους" 
τόφρα δὲ ταῦτ᾽ Αἴγισϑος ἐμήσατο οἴκοϑι λυγρὰ, 
κτείνας ᾿Δτρεΐίδην, δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
ἑἕπτάετες δ᾽ ἤνασσε πολυχρύσοιο Μυκήνης᾽ δ0ὅ 
τῷ δέ οἱ ὀγδοάτῳ κακὸν ἤλυϑε δῖος Ὀρέστης 
ἂψ ἀπ᾿ ᾿ἀϑηνάων, κατὰ δ᾽ ἔκτανε πατροφονῆα, 
Αϊγισϑον δολόμητιν, ὃ οἵ πατέρα κλυτὸν ἔκτα. 
ἦτοι ὁ τὸν κτείνας δαίνυ τάφον ᾿Δργείοισιν 
μητρός τε στυγερῆς καὶ ἀνάλκιδος Αἰγίσϑοιοι: 5810 
αὐτῆμαρ δὲ οἱ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 
πολλὰ κτήματ᾽ ἄγων, ὅσα οἱ νέες ἄχϑος ἄειραν. 
καὶ σὺ, φίλος, μὴ δηϑὰ δόμων ἄπο τῆλ᾽ ἀλάλησο, 
κτήματά τὲ προλιπὼν ἄνδρας τ᾽ ἐν σοῖσι δόμοισιν 
οὕτω ὑπερφιάλους, μή τοι κατὰ πάντα φάγωσιν 315 
χτήματα δασσάμενοι, σὺ δὲ τηὐσίην ὁδὸν ἔλϑηῃς. 
ἀλλ ἐς μὲν Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα 
ἐλϑεῖν.- κεῖνος γὰρ νέον ἄλλοϑεν εἰλήλουϑεν, 
ἐκ τῶν ἀνθρώπων ὅϑεν οὐκ ἔλποιτό γε ϑυμῷ 
ἐλθέμεν, ὅντινα πρῶτον ἀποσφήλωσιν ἄελλαι 320 
ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ὅϑεν τέ περ οὐδ᾽ οἰωνοὶ 
αὔτόετες οἰχνεῦσιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε. 
ἀλλ᾽ ἴϑι νῦν σὺν νηΐ τε σῇ καὶ σοῖς ἑτάροισιν " 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις πεζὸς, πάρα τοι δίφρος τε καὶ ἵπποι. 

πὰρ δέ τοι υἷες ἐμοὶ, οἵ τοι πομπῆες ἔσονται 825 
ἐς Δακεδαίμονα δῖαν, ὅϑι ξανϑὸς Μενέλαος. 

λίσσεσϑαι δέ μιν αὐτὸς. ἵνα νημερτὲς ἐνίσπῃ. 
ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει: μώλα γὰρ πεπνυμένος ἐστίν." 

Ὡς ἔφατ᾽, ἠέλιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλϑεν. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 8380 
Ὁ, γέρον, ἤτοι ταῦτα κατὰ μοῖραν κατέλεξας" 

ἀλλ: ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράασϑε δὲ οἶνον, 
ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν 
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σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεϑα᾽ τοῖο γὰρ ὥρη. 
ἤδη γὰρ φάος οἴχεϑ᾽ ὑπὸ ξόφον, οὐδὲ ἔοικεν 880 

δηϑὰ ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσϑαι."- 
Ἦ δα Διὸς ϑυγάτηρ, τοὶ δ᾽ ἔκλυον αὐδησάσης. 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, : 
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, εἥ 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 840 
γλώσσας δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ᾽ ἐπέλειβον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν ϑ᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς. 
δὴ τότ᾽ ᾿άΑϑηναίη καὶ Τηλέμαχος ϑεοειδὴς 
ἄμφω ἱέσϑην. κοίλην ἐπὶ νῆα νέεσϑαι. 

Νέστωρ δ᾽ αὖ κατέρυκε καϑαπτόμενος ἐπέεσσιν" 845 

.. Ζεὺς τόγ᾽ ἀλεξήσειε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

ὡς ὑμεῖς παρ᾽ ἐμεῖο ϑοὴν ἐπὶ νῆα κπίοιτε 
ὥστε τευ ἢ παρὰ πάμπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ, 
ῷ οὔτι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, 
οὔτ᾽ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν. 850 

αὐτὰρ ἐμοὶ πάρα μὲν χλαῖναι καὶ ῥήγεα καλά. 
οὔ ϑην δὴ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς 
νηὸς ἐπ᾽ ἰχριόφιν καταλέξεται, ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε 
ξώω, ἔπειτα δὲ παῖδες ἐνὶ μεγάροισι λίπωνται, 
ξείνους ξεινίζειν, ὅστις κ' ἐμὰ δώμαϑ᾽ ἵκηται.“ ϑ8ὃδ65 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ἀϑήνη 
εὖ δὴ ταῦτά γ᾽ ἔφησϑα, γέρον φίλε" σοὶ δὲ ἔοικεν 
Τηλέμαχον πείϑεσϑαι, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτως. 
ἀλλ᾽ οὗτος μὲν νῦν σοι ἅμ᾽ ἕψεται. ὄφρα κεν εὕδῃ 
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν: ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ νῆα μέλαιναν 860 
εἶμ᾽, ἵνα ϑαρσύνω 8᾽ ἑτάρους εἴπω τε ἕχαστα. 
οἷος γὰρ μετὰ τοῖσι γεραίτερος εὔχομαι εἶναι" 
οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητι νεώτεροι ἄνδρες ἕπονται, 

πάντες ὁμηλικίη μεγαϑύμου Τηλεμάχοιο. , 

ἔνϑα κὲ λεξαίμην κοίλῃ παρὰ νηὶ μελαίνῃ 865 
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νῦν" ἀτὰρ ἠῶϑεν μετὰ Καύκωνας μεγαϑύμους 
εἶμ᾽, ἔνϑα χρεῖός μοι ὀφέλλεται, οὔτι νέον γε. 
οὐδ᾽ ὀλίγον: σὺ δὲ τοῦτον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα, 
πέμψον σὺν δίφρῳ τὲ καὶ υἱέϊ: δὸς δέ οἱ ἵππους, 
οἵ τοι ἐλαφρότατοι ϑείειν καὶ κάρτος ἄριστοι.“ 810 
Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿άϑήνη 

φήνῃ εἰδομένη: ϑάμβος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδόντας 
ϑαύμαξεν δ᾽ ὁ γεραιὸς, ὅπως ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν" 
Τηλεμάχου δ᾽ ἕλε χεῖρα, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν 

Ὁ), φίλος, οὔ σε ἔολπα κακὸν καὶ ἄναλκιν ἔσεσϑαι, 

εἰ δή τοι νέῳ ὧδε ϑεοὶ πομπῆες ἕπονται. 876 
οὐ μὲν γάρ τις ὅδ᾽ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ᾽ ἐχόντων, 
ἀλλὰ Διὸς ϑυγάτηρ, κυδίστη Τριτογένεια, 

ἥ τοι καὶ πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἐν ᾿4ργείοισιν ἐτίμα. 
ἀλλὰ, ἄνασσ᾽, ἵληϑι, δίδωϑι δέ μοι κλέος ἐμόσαν 380 
αὐτῷ καὶ παίδεσσι καὶ αἰδοίῃ παρακοίτι" 

σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον, 
ἀδμήτην, ἣν οὔπω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ" 
τήν τοι ἐγὼ δέξω χουσὸν κέρασιν περιχεύας."“" 
ως ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 

τοῖσιν δ᾽ ἡγεμύνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 388 
υἱάσι καὶ γαμβροῖσιν, ἑὰ πρὸς δώματα καλά. 
ἀλλ ὃτε δώμαϑ'᾽ ἵκοντο ἀγακλυτὰ τοῖο ἄνακτος. 
ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρύνους τε: 
τοῖς δ᾽ ὁ γέρων ἐλθοῦσιν ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν 390 
οἴνου ἡδυπότοιο, τὸν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ 
ὥϊξεν ταμίη καὶ ἀπὸ κρήδεμνον ἔλυσεν" 
τοῦ ὁ γέρων κρητῆρα κεράσσατο, πολλὰ δ᾽ ᾿ϑήνῃ 
εὔχετ᾽ ἀποσπένδων, κούρῃ Ζ]ιὸς αἰγιόχοιο. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν 8᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, 

οὗ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος, 396 
. τὸν δ᾽ αὐτοῦ κοίμησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
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Τηλέμαχον, φίλον υἱὸν Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 
τρητοῖς ἐν λεχέεσσιν, ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ. 
πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ἐὐμμελέην Ππεισέσερραιο τὶ ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

ὅς οἱ ἔτ᾽ ἠΐϑεος παίδων ἣν ἐν μεγάροισιν. 401 
αὐτὸς δ᾽ αὖτε καϑεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, 
“τῷ δ᾽ ἄλοχος δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 

ὥρνυτ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆφι Γερήνιος ἱππότα ΝὝέστωρ; 408 
ἐχ δ᾽ ἐλθὼν κατ ἄρ᾽ ἕζετ ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοισιν, 
οἵ οἱ ἔσαν προπάροιϑε ϑυράων ὑψηλάων 
λευκοὶ, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος" οἷς ἔπι μὲν πρὶν 
Νηλεὺς ἵξεσκεν, ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος" 
ἀλλ ὃ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς ᾿Δϊδόσδε βεβήκει, 410 
Νέστωρ αὖ τότ᾽ ἐφῖξε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 

σκῆπτρον ἔχων. περὶ δ᾽ υἷες ἀολλέες ἠγερέϑοντο 

ἐκ ϑαλάμων ἐλϑόντες, Ἐχέφρων τε Στρατίος τε 
Περσεύς τὶ ἼἌφητός τε καὶ ἀντέίϑεος Θρασυμήδης. 
τοῖσι δ᾽ ἔπειθ᾽ ἕκτος Πεισίστρατος ἤλυϑεν. ἥρως. 4ἰὸ 

πὰρ δ᾽ ἄρα Τηλέμαχον ϑεοεξίκελον εἷσαν ἄγοντες. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
»Καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ᾽ ἐέλδωρ. 

ὄφρ᾽ ἤτοι πρώτιστα ἡ εῶν ἱλάσσομ' ᾿ἀϑήνην, 

ἥ μοι ἐναργὴς ἦλϑε ϑεοῦ ἐς δαῖτα ϑάλειαν. "430 

ἀλλ ἀγ᾽ ὃ μὲν πεδίου δ᾽ ἐπὶ βοῦν ἴτω, ὄφρα τάχιστα 

ἔλθῃσιν, ἐλάσῃ δὲ βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ- 
εἷς δ᾽ ἐπὶ Τηλεμάχου μεγαϑύμου νῆα μέλαιναν 
πάντας ἰὼν ἑτάρους ἀγέτω, λιπέτω δὲ δύ᾽ οἴους:" 
εἷς δ᾽ αὖ χρυσοχόον Παέρκεα δεῦρο κελέσϑω 425 
ἐλϑεῖν, ὄφρα βοὸς χρυσὸν κέρασιν περιχεύῃ. 
οἵ δ᾽ ἄλλοι μένετ᾽ αὐτοῦ ἀολλέες, εἴπατε δ᾽ εἴσω. 
δμωῇσιν κατὰ δώματ᾽ ἀγακλυτὰ δαῖτα πένεσϑαι. 
ἕδρας τε ξύλα τ᾽ ἀμφὶ καὶ ἀγλαὸν οἰσέμεν ὕδωρ.“ 
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Ὡς ἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἐποίπνυον. ἦλϑε μὲν 
ἂρ βοῦς 480 

ἐκ πεδίου, ἦλϑον δὲ ϑοῆς παρὰ νηὸς ἐΐσης 
Τηλεμάχου ἕταρου μεγαλήτορος, ἦλϑε δὲ χαλκεὺς 

ὅπλ᾽ ἐν χερσὶν ἔχων χαλκήϊα, πείρατα τέχνης; 

ἄκμονά τε σφῦραν τ᾽ εὐποίητόν τε πυράγρην, 
οἷσιντε χρυσὸν εἰργάξετο: ἦλϑε δ᾽ ᾿4ϑήνη 485 
ἱρῶν ἀντιόωσα. γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Νέστωρ 
χρυσὸν ὄδωχ᾽ ᾿ ὁ δ᾽ ἔπειτα βοὸς κέρασιν περίχευεν 
ἀσκήσας, ἵν ἄγαλμα ϑεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα. 
βοῦν δ᾽ ἀγέτην κεράων Στρατίος καὶ δῖος Ἐχέφρων. 
χέρνιβα δέ σφ᾽ ́ άρητος ἐν ἀνθϑεμόεντι λέβητι 440 
ἤλυϑεν ἐκ ϑαλάμοιο φέρων, ἑτέρῃ δ᾽ ἔχεν οὐλὰς 
ἐν κανέῳ" πέλεκυν δὲ μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 
ὀξὺν ἔχων ἐν χειρὴ παρίστατο, βοῦν ἐπικόψων. 
Περσεὺς δ᾽ ἀμνίον εἶχε" γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Νέστωρ 
χέρνιβά τ᾽ οὐλοχύτας τε κατήρχετο. πολλὰ δ᾽ ̓ ἀϑήνῃ 445 

εὔχετ᾽ ἀπαρχόμενος, κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλων. 
«Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο. 

αὐτίκα Νέστορος υἱὸς, ὑπέρϑυμος Θρασυμήδης. 
ἤλασεν ἄγχι στάς᾽" πέλεκυς δ᾽ ἀπέκοψε τένοντας 
αὐχενίους, λῦσεν δὲ βοὸς μένος" αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν 450 
ϑυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις 
ΝΥέστορος. Εὐρυδίκη, πρέσβα Κλυμένοιο ϑυγατρῶν. 
οἵ μὲν ἔπειτ᾽ ἀνελόντες ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης , 
ἔσχον" ἀτὰρ σφάξεν Πεισίστρατος, ὄρχαμος ἀνδρῶν. 

τῆς δ᾽ ἐπεὶ ἐκ μέλαν αἷμα δύη. λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμὸς. ᾿ 

αἶψ' ἄρα μὲν διέχευαν, ἄφαρ δ᾽ ἐκ μηρία τάμνον 456 
πάντα κατὰ μοῖραν, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. 
καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴϑοπα οἶνον 
λεῖβε: νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 460 
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αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 
ὥπτων δ᾽ ἀκροπόρους ὀβελοὺς ἐν χερσὶν ἔχοντες. 

Τόφρφα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη, 
’, ε ΄ ΄ “.,. ΄ 

ΜΝνέστορος οπλοτατη ϑυγάτηρ Νηληϊαδαο. 465 

αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα, 
ο, 8.95. 9 ) » ᾿ 3 διλνηαν, ἰν ἰω 
ἐκ ῥ΄ ἀασαμίνϑου βῆ δέμας ἁϑανάτοισιν ὁμοῖος " 

᾿ 72 ὦ , 2 Ἀ 3, λὺ δῇ ,ὕ -" 

πὰρ δ᾽ ὃγε Νέστορ᾽ ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, ποιμένι λαῶν. 
Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν κρέ᾽ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο. 

δαίνυνϑ᾽ ἑξόμενοι- ἐπὶ δ᾽ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο 471 
οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε Γερήνιος ἵππότα Νέστωρ" 

»Παῖδες ἐμοὶ, ἄγε, Τηλεμάχῳ καλλίτριχας ἵππους 
ζεύξαϑ' ὑφ᾽ ἅρματ' ἄγοντες, ἵνα πρήσσῃσιν ὁδοῖο.“ 416 
Ἃς ἔφαϑ᾽. οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

ὕοντος. 
, 5. γι διὰ συ τὸν 5. οὖν “ 

καρπαλίμως δ᾽ ἔξευξαν υφ ἀρμασιν ὠκέας ἵππους. 

ἐν δὲ γυνὴ ταμίη σῖτον καὶ οἶνον ἔϑηκεν , 
ὄψα τε. οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες. 480 
Ἢ 9. ὧν ᾿ , , 

ἂν δ΄ ἄρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον" 
πὰρ δ᾽ ἄρα Νεστορίδης Πεισίστρατος. ὄρχαμος ἀν-- 

δρῶν. 

ἐς δίφρον τ΄ ἀνέβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσὶν, 
μάστιξεν δ᾽ ἐλώαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην 
ἐς πεδίον, λιπέτην δὲ Πύλου αἰπὺ πτολίεϑρον. 485 
οὗ δὲ πανημέριοι σεῖον ξυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες. 

“Ιύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί: 
ἐς Φηρὸς δ᾽ ἵκοντο Ζηιοκλῆος ποτὶ δῶμα, 

ρ, . Ἄ ᾿ 3 ᾿ , 

υἱέος Ορσιλόχοιο, τὸν ἄλφειος τέκε παῖδα. 

ἔνϑα δὲ νύκτ᾽ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια ϑῆκεν. 490 
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Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
ἵππους τε ζεύγνυντ᾽ ἀνά ϑ᾽ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔβαινον" 
[ἐκ δ᾽ ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου 
μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 
ἵξον δ᾽ ἐς πεδίον πυρηφόρον, ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα 495 
ἦνον ὁδόν τοῖον γὰρ ὑπέκφερον ὠκέες ἵπποι. 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. 

ΟΣΖΥΣΖΣΈΧΖΤΑΣ, 2: 

Τὰ ἐν ΜΠακεδαίμονι. 

Οἱ δ᾽ ἵξον κοίλην Μακεδαίμονα κητώεσσαν, 
πρὸς δ᾽ ἄρα δώματ᾽ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο. 
τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν 
υἱέος ἠδὲ ϑυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. 
τὴν μὲν ᾿Δχιλλῆος δηξήνορος υἱέϊ πέμπεν" 5 
ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 
δωσέμεναι. τοῖσιν δὲ ϑεοὶ γάμον ἐξετέλειον. 
τὴν ἄρ᾽ ὅγ ἔνϑ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπε νέεσϑαι 
Μυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτὸν, οἷσιν ἄνασσεν. 
υἱέϊ δὲ Σπάρτηϑεν ᾿Δλέκτορος ἤγετο κούρην, 10 
ὅς οἷ τηλύγετος γένετο κρατερὸς Μεγαπένϑης 
ἐκ δούλης: Ἑλένῃ δὲ ϑεοὶ γόνον οὐκέτ᾽ ἔφαινον, 
ἐπειδὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ᾽ ἐρατεινὴν, 
Ἑρμιόνην, ἢ εἶδος ἔχε χρυσέης ᾿Δἀφροδίτης. 

[Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο καϑ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα τό 
γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο, 
τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς 

Γ 
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φορμέζων: δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 

μολπῆς ἐξάρχοντος ἐδένευον κατὰ μέσσους.} 
Τὼ δ᾽ αὐτ᾽ ἐν προϑύροισι δόμων αὐτώ τε καὶ 

ἵππω. ᾿ 20 

Γηλέμαχός 8᾽ ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς, 
στῆσαν" ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείων Ἑτεωνεὺς, 
ὀτρηρὸς ϑεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο, 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένι λαῶν, 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 25 

»»ἸΞείνω δή τινε τώδε. διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
ἄνδρε δύω. γενεῇ δὲ Διὸς μεγάλοιο ἔϊΐχτον. 
ἀλλ᾽ εἴπ ἤ σφωῖν καταλύσομεν ὠκέας ἵππους, 
ἢ ἄλλον πέμπωμεν ἱκανέμεν, ὅς κε φιλήσῃ." 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος ὃ0 

»οὐ μὲν νήπιος ἦσϑα, Βοηϑοίδη Ἐτεωνεῦ, 

τὸ πρέν- ἀτὰρ μὲν νῦν γε πάϊς ὡς νήπια βάζξεις. 
ἢ μὲν δὴ νῶϊ ξεινήϊα πολλὰ φαγόντε 
ἄλλων ἀνθρώπων δεῦρ᾽ ἵκόμεϑ', αἵ κέ ποϑὲε Ζεὺς 
ἐξοπίσω περ παύσῃ ὀϊξζύος. ἀλλὰ λύ᾽ ἵππους 85 
ξείνων. ἐς δ᾽ αὐτοὺς προτέρω ἄγε ϑοινηϑῆναι."“ 
Ὡς φάϑ', ὁ δ᾽ ἐκ μεγάροιο διέσσυτο, κέκλετο δ᾽ 

ἄλλους 

ὀτρηροὺς ϑεράποντας ἅμα σπέσϑαι ἕοϊ αὐτῷ. 
οὗ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ξυγοῦ ἱδρώοντας, 
καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐφ᾽ ἱππείῃσι κάπῃσιν, 40 
πὰρ δ᾽ ἔβαλον ξειὰς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸν ἔμιξαν, 
ἄρματα δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
αὐτοὺς δ᾽ εἰσῆγον ϑεῖον δόμον οἱ δὲ ἰδόντες 
ϑαύμαξον κατὰ δῶμα “Ζ]ιοτρεφέος βασιλῆος. 
ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης 45 
δῶμα καϑ' ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφϑαλμοῖσιν, 
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ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. 
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας, 0 
ἐς ῥὰ ϑρόνους ἕζοντο παρ᾽ ᾿ἀτρείδην Μενέλαον. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι: παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν... 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα. 88 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων. 
[δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας 

παντοίων, παρὰ δέ σφι τέϑει χρύσεια κὐυπελλα.] 
τῶ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανϑος Μενέλαος 

.Σίτου 8᾽ ἅπτεσϑον καὶ χαίρετον. αὐτὰρ ἔπειτα 
δείπνου πασσαμένω εἰρησόμεϑ᾽ οἵτινές ἐστον 61 
ἀνδρῶν" οὐ γὰρ σφῷν γε γένος ἀπόλωλε τοκήων, 
ἀλλ ἀνδρῶν γένος ἐστὲ διοτρεφέων βασιλήων 
σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν." 
Ὡς φάτο, καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα ϑῆκεν θῦ 

ὄπτ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν, τά ῥά οἷ γέρα πάρϑεσαν αὐτῷ. 
οὗ δ᾽ ἐπὶ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱὸν, 
ἄγχι σχὼν κεφαλὴν. ἵνα μὴ πευϑοίαϑ'᾽ οἵ ἄλλοι: ΤῸ 

οὦΦράξεο, Νεστορίδῃ, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ. 

χαλκοῦ τε στεροπὴν κἀὃ δώματα ἠχήεντα, 
χρυσοῦ τ᾽ ἠλέχτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος. 
Ζηνός που τοιήδε γ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδοϑεν αὐλὴ, 
ὅσσα τάδ᾽ ἄσπετα πυλλά: σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα." 

Τοῦ δ᾽ ἀγορεύοντος ξύνετο ξανϑὸς Μενέλαος, 176 
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηῦδα 
Τέκνα φίλ᾽, ἤτοι Ζηνὶ βροτῶν οὐκ ἂν τις ἐρίζοι" 

ἀϑάνατοι γὰρ τοῦγε δόμοι καὶ κτήματ᾽ ἔασιν" 



48 ΕΣ ΡΟ 

ἀνδρῶν δ᾽ ἤ κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκὶ, 80 
κτήμασιν. ἢ γὰρ πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπαληϑεὶς 
ἠγαγόμην ἐν νηυσὶ καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἤλϑον" 
Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληϑεὶς, 
Αἰϑίοπάς 8᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς 
καὶ Διβύην, ἵνα τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσιν. 8 
τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 
ἔνϑα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν 
τυροῦ καὶ κρειῶν, οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος. 
ἀλλ᾽ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα ϑῆσϑαι. 
εἷος ἐγὼ περὶ κεῖνα πολὺν βίοτον συναγείφων 90 
ἠλώμην,. τείως μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνεν 
λάϑρη. ἀνωϊστὶ, δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο: 
ὡς οὔτοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω. 
καὶ πατέρων τάδε μέλλετ᾽ ἀκουέμεν, οἵτινες ὑμῖν 
εἰσὶν, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἔπαϑον, καὶ ἀπώλεσα οἶκον 9Ὁ 
εὖ μάλα ναιεξτάοντα. κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσϑλά. 
ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν 
ναίειν, οἵ δ᾽ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἱ τότ᾽ ὄλοντο 
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς ᾿ἄργεος ἱπποβότοιο. 
ἀλλ: ἔμπης πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 100 
πολλάκις ἐν μεγάροισι καϑήμενος ἡμετέροιδιν 
ἄλλοτε μέν τὲ γόῳ φρένα τέρπομαι, ἄλλοτε δ᾽ αὐτε 
παύομαι" αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο. 
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, 
ὡς ἑνὸς, ὅστε μοι ὕπνον ἀπεχϑαίρει καὶ ἐδωδὴν 106 
μνωομένῳ, ἐπεὶ οὔτις ᾿ἀχαιῶν τόσσ᾽ ἐμόγησεν 
ὅσσ᾽ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο. τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 
αὐτῷ κήδε ἔσεσϑαι, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος αἰὲν ἄλαστον ᾿ 
κείνου, ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται, οὐδέ τι ἴδμεν, 
ξώει δὅγ᾽ ἢ τέϑνηκεν. ὀδύρονταί νύ που αὐτὸν 110 
“αέρτης ϑ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐχέρρων Πηνελόπεια 
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Τηλέμαχός ϑ᾽, ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ." 

Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο, 
δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀ- 

κούσας, 
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ᾽ ὀφϑαλμοῖιν ἀνασχὼν 11ὅ 
ἀμφοτέρῃσιν χερσί. νόησε δέ μιν Μενέλαος, 
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν 
ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησϑῆναι., 
ἢ πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο. 

Εἶος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 
ἐκ δ᾽ Ἑλένη ϑαλάμοιο ϑυώδεος ὑψορόφοιο 121 
ἤλυϑεν, ᾿Δρτέμιδι χρυσηλακάτῳ εἰκυῖα. 
τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ ᾿Αδρήστη κλισίην εὔτυκτον ἔϑηκεν, 
᾿Δλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλακοῦ ἐρίοιο, 

Φυλὼ δ᾽ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἵ ἔδωκεν 135 
᾿ἀλκάνδρη, Πολύβοιο δάμαρ. ὃς ἔνα ἐνὶ Θήβῃς 
Αἰγυπτίῃς, ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται" 
ὃς Μενελάῳ δῶκε δύ᾽ ἀργυρέας ἀσαμένϑους, 
δοιοὺς δὲ τρέποδας., δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα. 
χωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα" 180 
χρυσέην τ᾽ ἠλακάτην τάλαρόν ϑ᾽ ὑπόκυκλον ὄπασσεν 

ἀργύρεον, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεχράαντο. 
τόν ῥά οἵ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέϑηκε φέρουσα 

νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον- αὐτὰρ ἐπὶ αὐτῷ 
ἠλωκάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχουσα. 186 
ἕξετο δ᾽ ἐν κλισμῷ, ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν. 
αὐτίκα δ᾽ ἥγ᾽ ἐπέεσσι πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα" 

ουἹὄμεν δὴ. Μενέλαε Ζιοτρεφὲς, οἵτινες οἵδε 
ἀνδρῶν εὐχετόωνται ἱκανέμεν ἡμέτερον δῶ; 
ψεύσομαι, ἢ ἔτυμον ἐρέω; κέλεται δέ με ϑυμός. 140 
οὐ γάρ πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσϑαι 
οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖχα -- σέβας μ' ἔχει εἰσορόωσαν - 

Ηοπιοῦὶ Ὁ ἀν556ᾶ. 1 
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ὡς δδ᾽ Ὀδυσσῆος μεγαλήτορος υἷ; ἔοικεν, 
Τηλεμάχῳ, τὸν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 
κεῖνος ἀνὴρ, ὅτ᾽ ἐμεῖο κυνώπιδος εἵνεκ᾽ ᾿ζχαιοὶ 145 
ἤλϑεϑ᾽ ὑπὸ Τροίην, πόλεμον ϑρασὺν ὁρμαίνοντες."““ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 

»οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω, γύναι, ὡς σὺ ἐΐσκεις" 
κείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες 
ὀφϑαλμῶν τε βολαὶ κεφαλή τ᾽ ἐφύπερϑέ τε χαῖται. 
καὶ νῦν ἤτοι ἐγὼ μὲμνημένος ἀμφ᾽ Ὀδυσῆϊ 151 
μυϑεόμην, ὅσα κεῖνος ὀϊξύσας ἐμόγησεν 
ἀμφ᾽ ἐμοὶ, αὐτὰρ ὁ πικρὸν ὑπ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν, 
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ᾽ ὀφϑαλμοῖϊν ἀνασχών."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα 
»"Δτρείδη “Μενέλαε διοτρεφὲς, ὄρχαμε λαῶν, 156 
κείνου μέντοι ὅδ᾽ υἱὸς ἐτήτυμον, ὡς ἀγορεύεις" 
ἀλλὰ σαόφρων ἐστὶ, νεμεσσᾶται δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 

ὧδ᾽ ἐλϑὼν τὸ πρῶτον ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν 

ἄντα σέϑεν, τοῦ νῶϊ ϑεοῦ ὡς τερπόμεϑ᾽ αὐδῇ. 160 
αὐτὰρ ἐμὲ προέηκε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 
τῷ ἅμα πομπὸν ἕπεσϑαι" ἐέλδετο γάρ σε ἰδέσϑαι. 
ὄφρα οἵ ἤ τι ἔπος ὑποϑήσεαι ἠέ τι ἔργον. 
πολλὰ γὰρ ἄλγε' ἔχει πατρὸς παῖς οἰχομένοιο 

ἐν μεγάροις, ᾧ μὴ ἄλλοι ἀοσσητῆρες ἔωσιν, 165 
ὡς νῦν Τηλεμάχῳ ὁ μὲν οἴχεται, οὐδέ οἵ ἄλλοι 

εἴσ᾽ οἵ κεν κατὰ δῆμον ἀλάλκοιεν κακότητα."“ 
Τὸν. δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 

ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ φίλου ἀνέρος υἱὸς ἐμὸν δῶ 
κεϑ᾽. ὃς εἵνεκ᾽ ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέϑλους" 110 
καί μιν ἔφην ἐλϑόντα φιλησέμεν ἔξοχον ἄλλων 
᾿ἀργείων, εἰ νῶϊν ὑπεὶρ ἅλα νόστον ἔδωκεν 
νηυσὶ ϑοῇσι γενέσθαι Ὀλύμπιος εὐρύοπα Ζεύς. 
καί κέ οἵ "Αργεϊ νάσσα πόλιν καὶ δώματ᾽ ἐτευξα, 
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ἐξ Ἰθάκης ἀγαγὼν σὺν κτήμασι καὶ τέκεϊ ᾧ 175 
καὶ πᾶσιν λαοῖσι, μίαν πόλιν ἐξαλαπάξας, 
αἵ περιναιετάουσιν, ἀνάσσονται δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ. 
καί κε ϑάμ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐόντες ἐμισγόμεϑ'᾽ - οὐδέ κεν ἡμέας 
ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπϑμένω τε, 
πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ϑανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν. 
ἀλλὰ τὰ μέν που μέλλεν ἀγάσσεσϑαι ϑεὸς αὐτὸς, 181 
ὃς κεῖνον δύστηνον ἀνόστιμον οἷον ἔϑηκεν."“ 
Ὃς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γύοιο. 

κλαῖε μὲν ᾿Ζργείη Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα, 
κλαῖε δὲ Τηλέμαχός τε καὶ ᾿“τρείδης Μενέλαος, 18 
οὐδ᾽ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε" 
μνήσατο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο, 
τόν ῥ᾽ Ἠοῦς ἔχτεινε φαεινῆς ἀγλαὸς υἱός" 

τοῦ ὅγ᾽ ἐπιμνησϑεὶς ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 
»»Δτρείδη, περὶ μέν σε βροτῶν πεπνυμένον εἶναι 190 

Νέστωρ φάσχ ὃ γέρων, δτ᾽ ἐπιμνησαίμεϑα σεῖο 
[οἷσυν ἐνὶ μεγάροισι, καὶ ἀλλήλους ἐρέοιμε:], 
καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πέϑοιό μοι οὐ γὰρ ἔγωγε 
τέρπομ᾽ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος, ἀλλὰ καὶ Ἠὼς 
ἔσσεται ἠριγένεια" νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν 195 

κλαίειν ὅς κε ϑάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 
τοῦτό νυ καὶ γέρας οἷον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν, 
κείρασϑαί τε κόμην βαλέειν τ᾽ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν. 
καὶ γὰρ ἐμὸς τέϑνηκεν ἀδελφεὸς, οὔτι κάκιστος 
᾿ἀργείων- μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι" οὐ γὰρ ἔγωγε 300 
ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον" περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσϑαι 
᾿Αντίλοχον. πέρι μὲν ϑείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν."“ 

Τὸν δ᾽ ̓ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 
»»ὦ φίλ᾽ ἐπεὶ τόσα εἶπες ὅσ᾽ ἂν πεπνυμένος ἀνὴρ. 
εἴποι καὶ ῥέξειε, καὶ ὃς προγενέστερος εἴη" 205 
τοίου γὰρ καὶ πατρὸς. ὃ καὶ πεπνυμένα βάξεις. 

Ε 
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δεῖα δ᾽ ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος ὧτε Κρονίων 
ὄλβον ἐπικλώσῃ γαμέοντί τε γεινομένῳ τε, 
ὡς νῦν Νέστορι δῶκε διαμπερὲς ἤματα πάντα, 
αὐτὸν μὲν λιπαρῶς γηφασκέμεν ἐν “μεγάροισιν, 210 
υἱέας αὖ πινυτούς τε καὶ ἔγχεσιν εἶναι ἀρίστους. 
ἡμεῖς δὲ κλαυϑμὸν μὲν ἐάσομεν, ὃς πρὶν ἐτύχϑη. 
δόρπου δ᾽ ἐξαῦτις μνησώμεϑα, χερσὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ 
χευάντων. μῦϑοι δὲ καὶ ἠῶϑέν περ ἔσονται 
Τηλεμάχῳ καὶ ἐμοὶ διαειπέμεν ἀλλήλοισιν." 215 
Ὡς ἔφατ᾽, ᾿ἀσφαλίων δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευεν, 

ὀτρηρὸς ϑεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο. 
οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαϑ'᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

Ἔνϑ᾽ αὐ ἄλλ᾽ ἐνόησ’ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα" 
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνϑεν ἔπινον, 320 
νηπενϑές τ᾽ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληϑον ἁπάντων. 
ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη. 
οὔ κεν ἐφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν, 
οὐδ᾽ εἴ οἵ κατατεϑναίη μήτηρ τε πατήρ τε, 
οὐδ᾽ εἴ οἵ προπάροιϑεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν 990 
χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶτο. 
τοῖα Ζιὸς ϑυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα, 
ἐσϑλὰ, τά οἵ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις, 

Αἰγυπτίη., τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα 

φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα. πολλὰ δὲ 
λυγρά" 280 

ἑἐητρὸς ὃξ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων 
ἀνθρώπων" ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέϑλης. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἐνέηκε κέλευσέ τε οἰνοχοῆσαι, 
ἐξαῦτις μύϑοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν 

»»Ατρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς ἠδὲ καὶ οἵδε 586 
ἀνδρῶν ἐσθλῶν παῖδες - ἀτὰρ ϑεὸς ἄλλοτε ἄλλῳ 
Ζεὺς ἀγαϑόν τε κακόν τε διδοῖ" δύναται γὰρ ἅπαντα -- 
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ἤτοι νῦν δαίνυσϑε καϑήμενοι ἐν μεγάροισιν 
καὶ μύϑοις τέρπεσϑε᾽ ἐοικότα γὰρ καταλέξω. 
πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 240 
ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεϑλοι" 
ἀλλ᾽ οἷον τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ᾽ ᾿4χαιοί. 
αὐτόν μὲν πληγῇσιν ἀεικελέῃσι δαμάσσας. 
σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι βαλὼν, οἰκῆϊ ἐοικὼς, 345 
ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν: 
ἄλλῳ δ᾽ αὐτὸν φωτὶ κατακρύπτων ἤϊσκεν, 
δέκτῃ, ὃς οὐδὲν τοῖος ἔην ἐπὶ νηυσὶν ᾿Δχαιῶν. 
τῷ ἴκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οἱ δ᾽ ἀβάκησαν 
πάντες" ἐγὼ δέ μιν οἴη ἀνέγνων τοῖον ἐόντα; 550 
καί μιν ἀνηρώτων" ὁ δὲ κερδοσύνῃ ἀλέεινεν. 
ἀλλ ὅτε δή μιν ἐγὼ λόεον καὶ χρῖον ἐλαίῳ. 

: 
ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσα, καὶ ὥμοσα καρτερὸν ὅρκον 
μὴ μὲν πρὶν Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ᾽ ἀναφῆναι. 
πρίν γε τὸν ἐς νῆάς τε ϑοὰς κλισίας τ᾽ ἀφικέσϑαι. 355 
καὶ τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν ᾿Αχαιῶν. 
πολλοὺς δὲ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκῷ 

ἦλϑε μετ᾽ ᾿Δργείους, κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν. 
ἔνϑ'᾽ ἄλλαι Τρωαὶ λίγ᾽ ἐκώκυον- αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 
χαῖρ᾽, ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νέεσϑαι. 60 
ἂψ οἷκόνδ᾽, ἄτην δὲ μετέστενον., ἣν ̓ ἀφροδίέτη 
δῶχ,, ὅτε μ’ ἤγαγε κεῖσε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. 
παῖδά τ᾿ ἐμὴν νοσφισσαμένην ϑάλαμόν τε πόσιν τε 
οὔ τευ δευόμενον, οὔτ᾽ ἀρ φρένας οὔτε τι εἶδος.““264 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 
ναὶ δὴ Ταῦτά γε πάντα, γύναι, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἤδη μὲν πολέων ἐδάην βουλήν τε νόον τὲ 
ἀνδρῶν ἡρώων, πολλὴν δ᾽ ἐπελήλυϑα γαῖαν" 
ἀλλ οὔπω τοιοῦτον ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
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οἷον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἔσκε φίλον κῆρ. 70 
οἷον καὶ τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ 
ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν᾿ ἐνήμεϑα πάντες ἄριστοι 
᾿Δἀργείων Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες: 
ἦλϑες ἔπειτα σὺ κεῖσε" κελευσέμεναι δέ σ᾽ ἔμελλεν 
δαίμων, ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι-΄ 575 
καί τοι Ζηΐφοβος ϑεοείκελος ἕσπετ᾽ ἰούσῃ. 
τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα, 
ἐκ δ᾽ ὀνομακλήδην Ζαναῶν ὀνόμαξες ἀρίστους, 
πάντων ᾿4ργείων φωνὴν ἴσκουσ᾽ ἀλόχοισιν. 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ Τυδείδης καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 580 

ἥμενοι ἐν μέσσοισιν ἀκούσαμεν ὡς ἐβόησας. 
νῶϊ μὲν ἀμφοτέρω μενεήναμεν δρμηϑέντε 
ἢ ἐξελϑέμεναι, ἢ ἔνδοϑεν αἷψ᾽ ὑπακοῦσαι" 
ἀλλ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένω περ. 
[ἐνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀκὴν ἔσαν υἷες ᾿ἀχαιῶν, 585 
Ἄντικλος δὲ σέγ᾽ οἷος ἀμείψασϑαι ἐπέεσσιν ΤῊΝ 
ἤϑελεν" ἀλλ᾿ Ὀδυσεὺς ἐπὶ μάστακα χερσὶ πίεζεν 
νωλεμέως κρατερῇσι, σάωσε δὲ πάντας ᾿Δχαιοὺς, 
τόφρα δ᾽ ἔχ ὄφρα σε νόσφιν ἀπήγαγε Παλλὰς ̓ 4ϑήνη.]“ 

Τὸν δ᾽ αὐ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 390 

.» Δτρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ὁ ὄρχαμε λαῶν. 

ἄλγιον: οὐ γάρ οἵ τι τάγ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, 

οὐδ᾽ εἴ οἵ κραδίη 7ὲ σιδηρέξη ἔνδοϑεν ἧεν. 
ἀλλ ἄγεν εἰς εὐνὴν τράπεϑ' ἡμέας, ὄφρα καὶ ἤδη 
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες.““ 5995 
Ὃς ἔφατ', ᾽Δργείη δ᾽ Ἑλένη δμωῇσι κέλευσεν 

δέμνι ὑπ αἰϑούσῃ ϑέμεναι, καὶ ῥήγεα καλὰ 
πορφύρε ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερϑε τάπητας, 
χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἔσασϑαι. 
αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι, 800 
δέμνια δὲ στόρεσαν: ἐκ δὲ ξείνους ἄγε κῆρυξ 
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οὗ μὲν ἄρ᾽ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόϑι κοιμήσαντο, 
Τηλέμαχός 8 ἥρως καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱός" 
᾽Ατρείδης δὲ καϑεῦδε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, 
πὰρ δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ἐλέξατο, δῖα γυναικῶν. 806 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
ὥρνυτ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆφι βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 
εἴματα ἑσσάμενος, περὶ ὃὲδ ξίφος ὀξὺ ϑέτ᾽ ὥμῳ, 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐκ ϑαλάμοιο ϑεῶ ἐναλίγκιος ἄντην, 810 
Τηλεμάχῳ δὲ παρῖξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 

οΤίπτε δέ δὲ χρειὼ δεῦρ᾽ ἤγαγε. Τηλέμαχ ἥρως, 
ἐς Δακεδαίμονα δῖαν, ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης; 
δήμιον, ἢ ἴδιον; τόδε μοι νημερτὲς ἐνέσπες."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 815 
.» Δτρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ὄρχαμε λαῶν, 

ἤλυϑον, εἴ τινά μοι κληηδόνα πατρὸς ἐνίσποις. 
ἐσϑίεταί μοι οἶκος, ὄλωλε δὲ πίονα ἔργα. 
δυσμενέων δ᾽ ἀνδρῶν πλεῖος δόμος, οἵτε μοι αἰεὶ 
μῆλ᾽ ἀδινὰ σφάξουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς, 8320 
μητρὸς ἐμῆς μνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες. 
τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναϑ' ἱκάνομαι, αἱ κ' ἐϑέλῃσϑα 
κείνου λυγρὸν ὄλεϑρον ἐνισπεῖν, εἴ που ὄπωπας 
ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν, ἢ ἄλλου μῦϑον ἄκουσας 
πλαζομένου" πέρι γάρ μιν ὀϊξυρὸν τέκε μήτηρ. 825 

μηδέ τί μ᾽ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ ἐλεαίρων, 
ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. 
λίσσομαι, εἴποτέ τοί τι πατὴρ ἐμὸς, ἐσϑλὸς Ὀδυσσεὺς, 

ἢ ἔπος ἠέ τι ἔργον ὑποστὰς ἐξετέλεσσεν 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχετε πήματ᾽ ᾿άχαιοί: 3380 
τῶν νῦν μου μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες."“ 
Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχϑήσας προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 

.» πόποι, ἦ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν εὐνῇ 
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ἤϑελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. 
ὡς δ᾽ ὑπότ᾽ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος 880 
νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέαις γαλαϑηνοὺς 
κνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα 
βοσκομένη, ὃ δ᾽ ἔπειτα ξὴν εἰσήλυϑεν εὐνὴν, 
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, 
ὡς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. 840 
αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4“ϑηναίη καὶ ΄άπολλον, 
τοῖος ἐὼν οἷός ποτ᾽ ἐὐκτιμένῃ ἐνὶ “έσβῳ 
ἐξ ἔριδος Φιλομηλείδῃ ἐπάλαισεν ἀναστὰς, 
κὰδ δ᾽ ἔβαλε κρατερῶς, κεχάροντο δὲ πάντες ᾿4χαιοὶ, 
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς" 845 
πάντες κ᾽ ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. 
ταῦτα δ᾽ ἅ μ᾽ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι, οὐκ ἂν ἔγωγε 
ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν, οὐδ᾽ ἀπατήσω" 
ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτὴς, 
τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 8580 

Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο ϑεοὶ μεμαῶτα νέεσϑαι 
ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας. 
[οἱ δ᾽ αἰεὶ βούλοντο ϑεοὶ μεμνῆσϑαι ἐφετμέων.] 
νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ 

«Αἰγύπτου προπάροιϑε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσιν. 858 
τόσσον ἄνευϑ' ὅσσον τε πανημερίη γλαφυρὴ νηῦς 
ἤνυσεν, ἣἧ λιγὺς οὖρος ἐπιπνείῃσιν ὄπισϑεν᾽ 
ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅϑεν τ᾽ ἀπὸ νῆας ξΐσας 
ἐς πόντον βάλλουσιν, ἀφυσσάμενοι μέλαν ὕδωρ. 
ἔνϑα μ᾽ ἐείκοσιν ἤἥματ᾽ ἔχον ϑεοὶ, οὐδέ ποτ᾽ οὖροι 
πνείοντες φαίνονϑ᾽ ἁλιαέες, οἵ δά τε νηῶν 861 
πομπῆες γίγνονται ἐπὶ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. 

καί νύ κεν ἤϊα πάντα κατέφϑιτο καὶ μένε ἀνδρῶν, 
εἰ μήτις μὲ ϑεῶν ὀλοφύρατο καί μ᾽ ἐσάωσεν, 
Πρωτέος ἰφϑίμον ϑυγάτηρ, ἁλίοιο γέροντος, 865 
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Εἰδοϑέη" τῇ γάρ ῥὰ μάλιστά γε ϑυμὸν ὄρινα, 
ἥ μ᾽ οἴῳ ἔρροντι συνήντετο νόσφιν ἑταίρων" 
αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχϑυάασκον 
γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός. 
ἡ δ᾽ ἐμεῦ ἄγχι στᾶσα ἔπος φάτο φώνησέν τε, 870 
“νήπιός εἰς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον ἠδὲ χαλίφρων. 
ἠὲ ἑκὼν μεϑέεις καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχον; 

΄ ᾿ πω νὰ ΄ ᾽ ΄ ΕῚ ᾿ , 

ὡς δὴ δήϑ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι., οὐδέ τι τέκμῶο 
εὑρέμεναι δύνασαι, μινύϑε: δέ τοι ἤτορ ἑταίρων." 
ὡς ἐφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 375 
"ἐκ μέν τοι ἐρέω, ἥτις σύ πέρ ἐσσι ϑεάων, 
ὡς ἐγὼ οὔτι ἑκὼν κατερύκομαι. ἀλλά νυ μέλλω 
2 ΄ 2 ΄ ᾿ ᾽ ᾿ 2 Α - 

ϑανατους ἀλιτέσϑαι, οἱ οὐὔρανον εύὐρυν ἔχουσιν. 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ --- ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν --- 
ὅστις μ᾽ ἀϑανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύϑου., 380 

΄ 9 ς Ἁ ’ ΄ [. ἊΞ 

νόστον θ΄. ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχϑυόεντα." 
τι Γ ΄ ο Ρ] 3-...2᾽. 2 λα ΄ 

ὡς ἐφάμην, ἡ ὃ αὐτέκ᾽ ἀμείβετο δῖα ϑεάων. 
“τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἅλιος νημερστὴς. 
ἀϑάνατος Πρωτεὺς Δἰγύπτιος, ὅστε ϑαλάσσης 389 
πάσης βένϑεα οἶδε. Ποσειδάωνος ὑποδμος" 
τὸν δέτ᾽ ἐμόν φασιν πατέρ᾽ ἔμμεναι ἠδὲ τεκέσϑαι. 

’ 3 ᾿Ὶ 4 Ἷ ΓΕ 

τὸνγ εἴ πῶς σὺ δύναιο λοχησάμενος λελὰβέσϑαι., 

ὅς χέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύϑου 

νόστον θ΄. ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχϑυόεντα. 390 
χαὶ δέ κέ τοι εἴπῃσι, διοτρεφὲς, αἵ'΄ κ᾿ ἐθέλῃσθα, 
ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ᾽ ἀγαϑόν τε τέτυκται, 

. ᾿ , 3 [ Ἁ ΕῚ , » 

οἰχομένοιο σέϑεν δολιχὴν οὗον ἀργαλέην τε. 

ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ! αὖν ἀμειβόμενος προσέειπον 
αὐτὴ νῦν φράζευ σὺ λόχον ϑείοιο γέροντος. 395 

βή πῶς μὲ προϊδὼν ἠὲ προδαεὶς ἀλέηται" 

ἀργαλέος γάρ τ᾽ ἐστὶ ϑεὸς βροτῷ ἀνδοὶ δαμῆναι. 
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ὡς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δῖα ϑεάων 
“τοιγὰρ ἐγώ του, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ. 400 
τῆμος ἄφ᾽ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος νημερτὴς 
πνοιῇ ὕπο Ζεφύροιο, μελαίνῃ φρικὶ καλυφϑεὶς, 

ἐκ δ᾽ ἐλϑὼν κοιμᾶται ὑπὸ σπέσσι γλαφυροῖσιν" 

ἀμφὶ δέ μιν φῶκαι νέποδες καλῆς ἁλοσύδνης 
ἀϑρόαι εὕὔδουσιν, πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι, 405 
πικρὸν ἀποπνείουσαι ἁλὸς πολυβενϑέος ὀδμήν. 
ἔνϑα σ᾽ ἐγὼν ἀγαγοῦσα ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν, 
εὐνάσω ἑξείης" σὺ δ᾽ ἐὺ κρίνασϑαι ἑταίρους 
τρεῖς. οἵ τοι παρὰ νηυσὶν ἐϊσσέλμοισιν ἄριστοι. 
πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα τοῖο γέροντος. 410 
φώκας μέν τοι πρῶτον ἀριϑμήσει "καὶ ἔπεισιν" 
αὐτὰρ ἐπὴν πάσας πεμπάσσεται ἠδὲ ἴδηται, 
λέξεται ἐν μέσσῃσι, νομεὺς ὡς πώεσι μήλων. 
τὸν μὲν ἐπὴν δὴ πρῶτα κατευνηϑέντα ἴδησϑε, 
καὶ τότ᾽ ἔπειϑ'᾽ ὑμῖν μελέτω κάρτος τε βίη τε, 415 
αὖϑι δ᾽ ἔχειν μεμαῶτα καὶ ἐσσύμενόν περ ἀλύξαι. 
πάντα δὲ γιγνόμενος πειρήσεται, δσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ γίγνονται καὶ ὕδωρ καὶ ϑεσπιδαὲς πῦρ 
ὑμεῖς δ᾽ ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τὲ πιέξευν. 
ἀλλ᾽ ὅτε κεν δή σ᾽ αὐτὸς ἀνείρηται ἐπέεσσιν, 420 
τοῖος ἐὼν οἷόν κε κατευνηϑέντα ἴδησϑε, 
καὶ τότε δὴ σχέσϑαι τὲ βίης λῦσαί τε γέροντα, 
ἥρως, εἴρεσϑαι δὲ ϑεῶν ὅστις σε χαλέπτει, 
νόστον 8'᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχϑυόεντα." 
ὡς εἰποῦσ᾽ ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα. 455 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας, ὅϑ᾽ ἕστασαν ἐν ψαμάϑοισιν, 
ἤϊα᾽ πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν. 
δόρπον ϑ᾽ ὁπλισάμεσϑ᾽, ἐπί τ᾽ ἤλυϑεν ἀμβροσίη νύξ᾿ 
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δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ δηγμῖνι ϑαλάσσης. 480 
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ως, 
καὶ τότε δὴ παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 
ἤϊα πολλὰ ϑεοὺς γουνούμενος" αὐτὰρ ἑταίρους 
τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίϑεα πᾶσαν ἐπ᾽ ἰϑύν. 

Τόύφρα δ᾽ ἄρ᾽ ἥγ᾽ ὑποδῦσα ϑαλάσσης εὐρέα κόλπον, 
τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντοιυ' δέρματ᾽ ἔνεικεν" 436 
πάντα δ᾽ ἔσαν νεόδαρτα- δόλον δ᾽ ἐπεμήδετο πατρί. 
εὐνὰς δ᾽ ἐν ψαμάϑοισι διαγλάψασ᾽ ἁλίῃσιν 
ἧστο μένουσ᾽ - ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς" 
ἑξείης δ᾽ εὔνησε, βάλεν δ᾽ ἐπὶ δέρμα ἕκάστῳΗ. 440 
ἔνϑα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο" τεῖρε γὰρ αἰνῶς 
φωκάων ἁλιοτρεφέων ὁλοώτατος ὀδμή. 
τίς γάρ κ᾽ εἰναλίῳ παρὰ κήτεϊ κοιμηϑείη; 
ἀλλ᾽ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφρράσατο μέγ᾽ ὄνειαρ. 
ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ ϑῆκε φέρουσα 445 
ἡδὺ μάλα πνείουσαν,. ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν. 
πᾶσαν δ᾽ ἠοίην μένομεν τετληότι ϑυμῷ" 
φῶκαι δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλϑον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα 
ἑξῆς εὐνάξοντο παρὰ ῥηγμῖνι. ϑαλάσσης" 
ἔνδιος δ᾽ ὁ γέρων ἦλϑ᾽ ἐξ ἁλὸς, εὗρε δὲ φώκας 450 
ξατρεφέας, πάσας δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῴχετο, λέκτο δ᾽ ἀρυϑμόν. 
ἐν δ᾽ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδὲ τι ϑυμῷ 
ὠϊσϑη δόλον εἶναι" ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός. 
ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεϑ'. ἀμφὶ δὲ χεῖρας 
βάλλομεν" οὐδ᾽ ὁ γέρων δολίης ἐπελήϑετο τέχνης, 455 
ἀλλ᾽ ἤτοι πρώτιστα λέων γένετ᾽, ἠὐγένειος, 
αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πόρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς" 
γίγνετο δ᾽ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι ϑυμῶ. Ὁ 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἀνίαξ᾽ ὁ γέρων ὀλοφώϊα εἰδὼς, 4160 
καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπεν 
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"τίς νύ τοι, ᾿ἀτρέος υἱξ, ϑεῶν συμφράσσατο βουλὰς, 
ὄφρα μ᾽ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σὲ χρή; 
ὡς ἔφατ᾽. αὐτὰρ ἐγώ μὲν ἀμειβόμενος προσέειπον 
«οἶσϑα, γέρον -- - τί μὲ ταῦτα παρατροπέων ἀγο- 

ρεύεις; 465 

ὡς δὴ δήϑ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι. οὐδέ τι τέκμωρ 
εὑρέμεναι δύναμαι, μινύϑει δέ μοι ἔνδοϑεν ἦτορ. 
ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ --- ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν --- 
ὅστις μ᾽ ἀϑανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύϑου, 
νόστον ϑ'᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχϑυόεντα. 4170 
ὡς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν, 
“ἀλλὰ μάλ ὥφελλες Ζιί τ᾿ ἄλλοισίν τὲ ϑεοῖσιν 

ῥέξας ἱερὰ κάλ᾽ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα 
σὴν ἐς πατρίδ᾽ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 
οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι 415 
οἶκον ἐὐκτέμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, 
πρίν γ᾽ ὅτ᾽ ἂν Αἰγύπτοιο, διιπετέος ποταμοῖο, 
αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς δέξῃς 9᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν" 
καὶ τότε τοῦ δώσουσιν ὁδὸν ϑεοὶ, ἣν σὺ μενοινᾷς5480 
ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσϑη φίλον ἤτορ. 

οὕνεκά μ᾿ αὐτις ἄνωγεν ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον 
«Αἰγυπτόνδ᾽ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε. 

ἀλλὰ καὶ ὥς μὲν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον 
“ταῦτα μὲν οὕτω δὴ τελέω, γέρον, ὡς σὺ κελεύεις. 485 
ἀλλ᾽ ἄγε βου τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 

ἢ πάντες σὺν νηυσὶν ἀπήμονες ἤἦλϑον ᾿Δἀχαιοὶ, 

οὖς Νέστωρ καὶ ἐγὼ λίπομεν Τροίηϑεν ἰόντες, 

ἠέ τις ὥλετ᾽ ὀλέϑρῳ ἀδευκέϊ ἧς ἐπὶ νηὸς, 
ἠὲ φίλων ἐν χερσὶν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν. 490 
ὡς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν 
Ἁτρείδη. τί με ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τί σὲ χρὴ 
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ἔδμεναι, οὐδὲ δαῆναι ἐμὸν νόον᾿ οὐδέ σέ φημι 
δὴν ἄκλαυτον ἔσεσϑαι, ἐπὴν εὖ πάντα πύϑηαι. 
πολλοὶ μὲν γὰρ τῶνγε δάμεν, πολλοὶ δὲ λίποντο᾽ 495 
ἀρχοὶ δ᾽ αὖ δύο μοῦνοι ᾿Ζχαιῶν χαλκοχιτώνων 
ἐν νόστῳ ἀπόλοντο᾽ μάχῃ δέ τε καὶ σὺ παρῆσϑα. 
εἷς δ᾽ ἔτι που ξωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ. 

Αἴας μὲν μετὰ νηυσὶ δάμη δολιχηρέτμοισιν. 
Γυρῇσίν μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσεν 500 
πέτρῃσιν μεγάλῃσι, καὶ ἐξεσάωσε ϑαλάσσης" 

καί νύ κὲν ἔκφυγε κῆρα, καὶ ἐχϑόμενός περ ᾿ϑήνῃ, 

εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ᾽ ἀάσϑη: 

φῆ ῥ᾽ ἀέκητι ϑεῶν φυγέειν μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης. 
τοῦ δὲ Ποσειδάων μεγάλ᾽ ἔκλυεν αὐδήσαντος: 505 
αὐτίκ᾽ ἔπειτα τρίαιναν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 
ἤλασε Γυραίην πέτρην, ἀπὸ δ᾽ ἔσχισεν αὐτήν" 
καὶ τὸ μὲν αὐτόϑε μεῖνε, τὸ δὲ τρύφος ἔμπεσε πόντῳ, 
τῷ δ᾽ Αἴας τὸ πρῶτον ἐφεζόμενος μέγ᾽ ἀάσϑη" 
τὸν δ᾽ ἐφόρε: κατὰ πόντον ἀπείρονα κυμαίνοντα. 510 
[ὡς ὃ μὲν ἔνϑ᾽ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
σὸς δέ που ἔκφυγε κῆρας ἀδελφεὸς ἠδ᾽ ὑπάλυξεν 
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι: σάωσε δὲ πότνια Ἥρη. 
ἀλλ᾽ ὕτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε Μαλειάων ὄρος αἰπὺ 
ἵξεσθαι, τύτε δή μιν ἀναρπάξασα ϑύελλα 51 
πόντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα φέρεν μεγάλα στενάχοντα, 
ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιὴν, ὅϑι δώματα ναῖε Θυέστης 
τὸ πρὶν, ἀτὰρ τότ᾽ ἔναιε Θυεστιάδης Αἴγισϑος. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῦϑεν ἐφαίνετο νόστος ἀπήμων, 
ἂψ δὲ ϑεοὶ οὖρον στρέψαν, καὶ οἴκαδ᾽ ἵχοντο; 520 
ἤτοι ὁ μὲν χαίρων ἐπεβήσετο πατρίδος αἴης, 
καὶ κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα πολλὰ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
δάκρυα ϑερμὰ χέοντ᾽, ἐπεὶ ἀσπασίως ἴδε γαῖαν. 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπὸς, ὅν ῥα καϑεῖσεν 

σι 



62 ΟΖΔΥΣΣΕΙ͂ΑΣ 4. 

Αἴγισϑος δολόμητις ἄγων, ὑπὸ δ᾽ ἔσχετο μισϑὸν 525 
χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα" φύλασσε δ᾽ δγ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν, 
μή ἑ λάϑοι παριὼν, μνήσαιτο δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων πρὸς δώματα ποιμένι λαῶν. 
αὐτίκα δ᾽ Δἱὶ γισϑὸς δολίην ἐφράσσατο τέχνην" 

κρινάμενος κατὰ δῆμον ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους 580 
εἷσε λόχον, ἑτέρωϑι δ᾽ ἀνώγει δαῖτα πένεσϑαι. 
αὐτὰρ ὁ βῆ καλέων ᾿Ζγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν. ἀεικέα μερμηρίζων. 
τὸν δ᾽ οὐκ εἰδότ᾽ ὄλεϑρον ἀνήγαγε, καὶ κατέπεφνεν 
δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέχτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. 585 
οὐδέ τις ᾽'Δτρείδεω ἑτάρων λίπεϑ᾽ οἵ οἵ ἕποντο. 
οὐδέ τις «Αἰγίσϑου, ἀλλ᾽ ἔκταϑεν ἐν μεγάροισιν. 
ὡς ἔφατ᾽. αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσϑη φίλον ἤτορ, 

κλαῖον δ᾽ ἐν ψαμάϑοισι καϑήμενος, οὐδέ νύ μοι κἢρ 
ἤϑελ᾽ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φαᾶος ἠελίοιο. 540 
αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τ᾽ ἐκορέσϑην, 
δὴ τότε μὲ προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτὴς 
μηκέτι, ᾿“τρέος υἷξ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτω 
κλαϊ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν" ἀλλὰ τάχιστα 
πείρα ὅπως κὲν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι. 60 545 
ἡ γάρ μιν ζωόν γὲ πιχήσεαι. ἤ κεν Ὀρέστης 
κτεῖνεν ὑποφϑάμενος" σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσαις. 
ὡς ἐφατ᾽. αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
αὕτις ἐνὶ στήϑεσσι, καὶ ἀχνυμένῳ περ. ἰάνϑη" 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων:- δ80 
“τούτους μὲν δὴ οἶδα" σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ᾽ ὀνόμαξε, 
ὅστις ἔτι ξωὸς κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ 
[ἠὲ ϑανών᾽. ἐθέλω δὲ, καὶ ἀχνύμενός περ. ἀκοῦσαι]." 
ὡς ἐφάμην. ὃ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν 
“υἱὸς Δαέρτεω, Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκία ναίων" 505 

τὸν δ᾽ ἴδον ἐν νήσῳ ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα, 
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Νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἤ μιν ἀνάγκῃ 
ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι" 
οὐ γάρ οἵ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, 
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. 
σοὶ δ᾽ οὐ ϑέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε. 
Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, 
ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης 
ἀϑάνατοι πέμψουσιν, ὅϑι ξανϑὸς Ῥαδάμανϑυς, 

τῇπερ δηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθοώποισιν" 5θῦ 
οὐ νιφετὸς, οὔτ᾽ ἀρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ᾽ ὄμβρος. 
ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνεέοντας ἀήτας 
᾿)χεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους. 
οὔνεκ᾽ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι. 
ὡς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα. 5710 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἅμ᾽ ἀντιϑέοις ἑτάροισιν 
ἤϊα, πολλὰ δὲ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλϑομεν ἠδὲ ϑάλασσαν. 
δόρπον 9᾽ ὁπλισάμεσϑ', ἐπί τ᾽ ἤἥλυϑεν ἀμβροσίη νύξ᾿ 
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 570 
ἡμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠως. 
νῆας μὲν πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
ἐν δ᾽ ἱστοὺς τυϑέμεσϑα καὶ ἱστία νηυσὶν ἐΐσῃς" 
ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληΐσι καϑῖξον" 
ἑξῆς δ᾽ ἑἐζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 580 
ἂψ δ᾽ εἰς Αἰγύπτοιο. διιπετέος ποταμοῖο, 
στῆσα νέας. καὶ ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας, 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατέπαυσα ϑεῶν χόλον αἰὲν ἐόντων, 
χεῦ᾽ ᾿Δγαμέμνονι τύμβον, ἵν᾽ ἄσβεστον κλέος εἴη. 
ταῦτα τελευτήσας νεόμην, δίδοσαν δέ μοι οὔρον 8 
ἀϑάνατοι, τοί μ᾽ ὦκα σπην ἐς πατρίδ᾽ ἔπεμψαν. 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν, 

ὄφρα κεν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται" 

60 σι 
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καὶ τότε σ᾽ εὖ πέμψω, δώσω δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα 
τρεῖς ἵππους καὶ δίφρον ἐὔΐξοον᾽ αὐτὰρ ἔπειτα 590 
δώσω καλὸν ἄλεισον, ἵνα σπένδῃησϑα ϑεοῖσιν 
ἀϑανάτοις, ἐμέϑεν μεμνημένος ἥματα πάντα." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
 ἀκρεύδηκ δὰ Μηδ παν μυβομνο ΡΝ »᾽Δτρείδη, μὴ δή με πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἔρυκε. 

᾿ . 5. δὸς , » ες 
καὶ γάρ χ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοίγ ἀνεχοίμην 595 

ἥμενος, οὐδέ κέ μ᾽ οἴκου ἕλοι πόϑος οὐδὲ τοκήων᾽ 
αἰνῶς γὰρ μύϑοισιν ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀκούων 
τέρπομαι. ἀλλ᾽ ἤδη μοι ἀνιάζουσιν ἑταῖροι 
ἐν Πύλῳ ἠγαϑέῃ" σὺ δέ μὲ χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐρύκεις. 
δῶρον δ᾽ ὅττι κέ μοι δοίης, κειμήλιον ἔστω᾽ 600 
δ᾿ 3 κν. ΄ 3 2 ν Α 3 - 

ἵππους δ᾽ εἰς Τϑάκην οὐχ ἄξομαι, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ 

ἐνθάδε λείψω ἄγαλμα: σὺ γὰρ πεδίοιο ἀνάσσεις 
εὐρέος, ᾧ. ἔνι μὲν λωτὸς πολὺς, ἐν δὲ κύπειρον 
πυροί τε ζειαί τ᾿ ἠδ᾽ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν. 
᾽ 2. ΄ 2... 3... Ἃ ΄ δ. Ὁ “ ΄ ᾿ς 
ἐν ὃ Ιϑάκῃ οὔτ᾽ ἀρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμῶν " 606 
αἰγίβοτος, καὶ μᾶλλον ἐπήρατος ἱπποβότοιο. 
οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ᾽ εὐλείμων, 
αἴϑ᾽ ἁλὶ κεκλίαται- Ἰϑάκη δέ τε καὶ περὶ πασέων." 
Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ΄ ἔφατ᾽ ἔκ τ ὀνόμαζεν.610 
»-«ΑἸματός εἰς ἀγαϑοῖο. φίλον τέκος, οἷ᾽ ἀγορεύεις" 

τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μεταστήσω δύναμαι γάρ. 
δώρων δ᾽, ὅσσ᾽ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῦται, 

΄ « , ΄ 7 

δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστιν. ᾿ 
δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον ἀργύρεος δὲ 618 
ἔστιν ἅπας, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράανται" 
“ »"Ὁ , τ ΄ φι π᾿ ᾿ δ ἔργον δ᾽ Ἡφαίστοιο" πόρεν δέ ἑ Φαίδιμος ἡρῶς, 
Σιδονίων βασιλεὺς, δ᾽ ξὸς δόμος ἀμφεκάλυψεν 
κεῖσέ μὲ νοστήσαντα᾽ τεὶν δ᾽ ἐθέλω τόδ᾽ ὀπάσσαι ““ 

τι ἌἜΕ ΝᾺ ν 3 ͵ ἀκ 

(ὃς οὗ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον; 620 
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[δαιτυμόνες δ᾽ ἐς δώματ᾽ ἴσαν ϑείου βασιλῆος. 
οἵ δ᾽ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ᾽ εὐήνορα οἶνον" 
σῖτον δέ σφ᾽ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον. 
ὡς οἵ μὲν περὶ δεῖπνον ἐνὶ μεγάροισι πένοντο.) 
μνηστῆρες δὲ πάροιϑεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο 626 
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες. 
ἐν τυκτῷ δαπέδῳ. ὅϑι περ πάρος ὕβριν ἔχεσκον. 

᾿Δντίνοος δὲ καϑῆστο καὶ Εὐρύμαχος ϑεοειδὴς, 
ἀρχοὶ μνηστήρων, ἀρετῇ δ᾽ ἔσαν ἔξοχ᾽ ἄριστοι. 
τοῖς δ᾽ υἱὸς Φρονίοιο Νοήμων ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 680 
᾿Αντένοον μύϑοισιν ἀνειρόμενος προσέειπεν 

»»Αντίνο᾽. ἢ δά τι ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν, ἠὲ καὶ οὐκὶ, 
ὁππότε Τηλέμαχος νεῖτ᾽ ἐκ Πύλου ἡμαϑύεντος; 

νῆά μόι οἴχετ᾽ ἄγων: ἐμὲ δὲ χρεὼ γίγνεται, αὐτῆς 
Ἤλιδ᾽ ἐς εὐρύχορον διαβήμεναι, ἔνϑα μοι ἵπποι 685 

δώδεκα ϑήλειαι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι ταλαεργοὶ 
ἀδμῆτες" τῶν κέν τιν᾽ ἐλασσάμενος δαμασαίμην."“ 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἐθάμβεον" οὐ γὰρ ἔφαντο 
ἐς Πύλον οἴχεσϑαι Νηλήϊον, ἀλλά που αὐτοῦ 
ἀγρῶν ἢ μήλοισι παρέμμεναι, ἠὲ συβώτῃ. 640 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿ἀντίνοος προσέφη; Ἐὐπείϑεος υἱὸς, 

»“ηεἜμερτές μοι ἔνισπε, πότ᾽ ὥχετο καὶ τίνες αὐτῷ 
κοῦροι ἕποντ᾽; ᾿Ιϑάκης ἐξαίρετοι, ἢ ξοὶ αὐτοῦ 
ϑῆτές τε δμῶές τε; δύναιτό κε καὶ τὸ τελέσσαι. 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ. 6535 
ἢ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα νῆα μέλαιναν, 
ἠὲ ἑκών οἱ δῶκας, ἐπεὶ προσπτύξατο μύϑῳ."“ 

Τὸν δ᾽ υἱὸς Φρονίοιο ΝΝοήμων ἀντίον ηὔδα 
αὐτὸς ἑκών οἱ δῶκα᾽ τί κεν ῥέξειε καὶ ἄλλος, 
ὁππότ᾽ ἀνὴρ τοιοῦτος ἔχων μελεδήματα ϑυμῷῶἐ 680 
αἰτίζῃ; χαλεπόν κεν ἀνήνασϑαι δόσιν εἴη. 
κοῦροι δ᾽ οἱ κατὰ δῆμον ἀριστεύουσι μεϑ᾽ ἡμέας, 

Ηοπιοῦὶ Ὁ ἀν556ᾶ. Ἦ 
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οἵ οἱ ἕποντ᾽ - ἐν δ᾽ ἀρχὸν ἐγὼ βαίνοντ᾽ ἐνόησα 
Μέντορα, ἠὲ ϑεὸν, τῷ δ᾽ αὐτῷ πάντα ἐῴκει. 
ἀλλὰ τὸ ϑαυμάξω᾽ ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον Θ66 
χϑιξὸν ὑπηοῖον᾽ τότε δ᾽ ἔμβη νηὶ Πύλονδε." 
Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς δώματα πατρὸς. 

τοῖσιν δ᾽ .ἀμφοτέροισιν ἀγάσσατο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
μνηστῆρας δ᾽ ἄμυδις κάϑισαν καὶ παῦσαν ἀέϑλων. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿ἀντίνοος μετέφη. Εὐπείϑεος υἱὸς 660 
[ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 
πίμπλαντ᾽, ὄσσε δέ οἵ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην 1 
Ὁ, πόποι, ἡ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως ἐτελέσϑη 

Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε᾽ φάμεν δέ οἵ οὐ τελέεσϑαι. 

ἐκ τόσσων δ᾽ ἀέκητι νέος παῖς οἴχεται αὔτως, θ6ὅ 
νῆα ἐρυσθάμενος. κρίνας τ᾽ ἀνὰ δῆμον ἀρίστους. 
ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι" ἀλλὰ οἵ αὐτῷ 
Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἡμῖν πῆμα φυτεῦσαι. 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμοὶ δότε νῆα ϑοὴν καὶ εἴκοσ᾽ ἑταίρους, 
ὄφρα μιν αὐτὸν ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω 670 
ἐν πορϑμῷ Ἰϑάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 
ὡς ἂν ἐπισμυγερῶς ναυτίλλεται εἵνεκα πατρός." 
Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ἠδ᾽ ἐκέλευον" 

αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσὴος. 

Οὐδ᾽ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον εν ἄπυστος 615 
μύϑων, οὗς μνηστῆρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον 
κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων. ὃς ἐπεύϑετο βουλὰς 
αὐλῆς ἐκτὸς ἐών᾽ οἱ δ᾽ ἔνδοϑι μῆτιν ὕφαινον. 
βὴ δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα Πηνελοπείῃ" 
τὸν δὲ κατ᾽ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια 680 

«Κῆρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστῆρες ἀγαυοί; 
ἢ εἰπέμεναι ὁμωῇσιν Ὀδυσσὴος ϑείοιο 

ἔργων παύσασϑαι. σφίσι δ᾽ αὐτοῖς δαῖτα πένεσϑαι: 
μὴ μνηστεύσαντες μηδ᾽ ἄλλοϑ᾽ ὁμιλήσαντες : 
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ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν. 685 
οἵ ϑάμ᾽ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλὸν. 
κτῆσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος" οὐδέ τι πατρῶν 
ὑμετέρων τὸ πρόσϑεν ἀκούετε, παῖδες ἐόντες, 
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μεϑ᾽ ὑμετέροισι τοκεῦσιν, 
οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον οὔτε τι εἰπὼν 690 

ἐν δήμῳ ἥτ᾽ ἐστὶ δίκη ϑείων βασιλήων" 
ἄλλον κ᾽ ἐχϑαίρῃσι βροτῶν. ἄλλον χε φιλοίη. 
κεῖνος δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἀτάσϑαλον ἄνδρα ἐώργει" 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὑμέτερος ϑυμὸς καὶ ἀεικέα ἔργα 
φαίνεται, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισϑ᾽ εὐεργέων. (ς 695 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε ̓  Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς. 

»»αἱ γὰρ δὴ, βασίλεια, τόδε πλεῖστον κακὸν εἴη. 
ἀλλὰ πολὺ μεῖξόν τε καὶ ἀργαλεώτερον ἄλλο 
μνηστῆρες φράζξονται, ὃ μὴ τελέσειε Κρονίων᾽ 
Τηλέμαχον μεμάασι κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ Τ00 
οἴκαδε νισσόμενον᾽ ὃ δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν 
ἐς Πύλον ἠγαϑέην ἠδ᾽ ἐς “ακεδαίμονα δῖαν." 
Ὃς φάτο, τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, 

δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε" τὼ δέ οἱ ὄσσε 
δακρυόφι πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἵ ἔσχετο φωνή. Τ70ὅ 

ὀψὲ δὲ δή μὲν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπεν 
Κῆρυξ, τίπτε δέ μοι παῖς οἴχεται; οὐδέ τέμιν χρεὼ 

νηῶν ὠκυπόρων ἐπιβαινέμεν, αἵϑ᾽ ἁλὸς ἵπποι 
ἀνδράσι γίγνονται, περόωσι δὲ πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν. 
ἡ ἵνα μηδ᾽ ὄνομ᾽ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισι λέπηται;"“ Τι0 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Μέδων, πεπνυμένα εἰδώς. 
οὐκ οἶδ᾽ εἴ τίς μιν ϑεὸς ὥρορεν. ἠὲ καὶ αὐτοῦ 
ϑυμὸς ἐφωρμήϑη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύϑηται 
πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον. ἢ ὅντινα πότμον ἐπέσπεν .""“ 
Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ᾽ Ὀδυσῆος. Τιθ 

τὴν δ᾽ ἄχος ἀμφεχύϑη ϑυμοφϑόρον, οὐδ. ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἔτλη 
Ὁ 
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δίφρῳ ἐφέξεσϑαι πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων, 
ἀλλ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδοῦ ἷξε πολυκμήτου ϑαλάμοιο 
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένη. περὶ δὲ δμωαὶ μινύριξον 
πᾶσαι, ὅσαι κατὰ δώματ᾽ ἔσαν νέαι ἠδὲ παλαιαί. 120 
τῆς δ᾽ ἀδινὸν γοόωσα μετηύδα Πηνελόπεια 

»Κλῦτε, φίλαι" πέρι γάρ μοι Ὀλύμπιος ἀλγὲ ἔδωκεν 
ἐκ πασέων, ὅσσαι μοι ὁμοῦ τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο, 
ἢ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα ϑυμολέοντα, 
παντοίῃς ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Ζαναοῖσιν- 7256 

[ἐσϑλὸν. τοῦ κλέος εὐρὺ καϑ' Ἑλλάδα καὶ μέσον 

ἼἼργος! 
νῦν αὖ παῖδ᾽ ἀγαπητὸν ἀνηρείψαντο ϑύελλαι 
ἀκλέα ἐκ μεγάρων, οὐδ᾽ ὁρμηϑέντος ἄκουσα. 
σχέτλιαι, οὐδ᾽ ὑμεῖς περ ἐνὶ φρεσὶ ϑέσϑε ἑκάστη 
ἐκ λεχέων μ᾽ ἀνεγεῖραι, ἐπιστάμεναι σάφα ϑυμῷ, 180 
ὑππότε κεῖνος ἔβη κοίλην ἐπὶ νῆα μέλαιναν. 
εἰ γὰρ ἐγὼ πυϑόμην ταύτην ὁδὸν δρμαίνοντα, 
τῷ κε μάλ᾽ ἤ κεν ἔμεινε, καὶ ἐσσύμενός περ ὁδοῖο, 
ἢ κέ με τεϑνηυῖαν ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπεν. 
ἀλλά τις ὀτρηρῶς -“ολίον καλέσειξ γέροντα, 1835 
ὁμῶ᾽ ἐμὸν, ὅν μοι ἔδωκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ, 
καί μοι κῆπον ἔχει πολυδένδρεον, ὄφρα τάχιστα 
“αέρτῃ τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξῃ, 
εἰ δή πού τινα κεῖνος ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας 
ἐξελϑὼν λαοῖσιν ὀδύρεται, οἱ μεμάασιν 110 
ὃν καὶ Ὀδυσσῆος φϑῖσαι γόνον ἀντιϑέοιο.““. ν 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 
»νύμφα φίλη, σὺ μὲν ἄρ μὲ κατάχτανε νηλέϊ χαλκῷ, 
ἢ ἔα ἐν μεγάρῳ: μῦϑον δέ τοι οὐκ ἐπικεύσω. 
ἤδε᾽ ἐγὼ τάδε πάντα, πόρον δέ οἵ ὅσσ᾽ ἐκέλευεν, 145 
σῖτον καὶ μέϑυ ἡδύ" ἐμεῦ δ᾽ ἕλετο μέγαν ὅρκον 
μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσϑαι 
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ἢ σ᾽ αὐτὴν ποϑέσαν καὶ ἀφορμηϑέντος ἀκοῦσαι, 
ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἑάπτῃς. 
ἀλλ᾽ ὑδρηναμένη, καϑαρὰ χροὶ εἴμαϑ' ἑλοῦσα, 750 
εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 

,, - μὲν, 3 ’ Ὶ ᾽ ’, 

εὐχε 4ϑηναίῃ κούρῃ Ζτος αἰγιόχοιο: 

ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ ϑανάτοιο σαώσαι. 
μηδὲ γέροντα κάκου κεκακωμένον" οὐ γὰρ ὀΐω 

πάγχυ ϑεοῖς μακάρεσσι γονὴν ᾿Δρκεισιάδαο 705 
ἐχϑέσϑ'᾽, ἀλλ᾽ ἔτι πού τις ἐπέσσεται ὅς κεν ἔχῃσιν 
δώματά 8ϑ'᾽ ὑψερεφέα καὶ ἀπόπροϑι πίονας ἀγρούς." 
Ὃς φάτο, τῆς δ᾽ εὔνησε γόον, σχέϑε δ᾽ ὄσσε γόοιο. 

[ “6 ’ Ἁ τ Θὰ ὧδ » 

ἡ δ᾽ υδρηναμένη. καϑαρὰ χροὶ εἴμαϑ' ἑλοῦσα, 

εἰς ὑπερῷ ἀνέβαινε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 760 
3... ᾽ 2 3 [4 ΕΠ Ἄ, κ᾿ καὶ ᾿: , ὦ 

ἐν δ᾽ ἔϑετ᾽ οὐλοχύτας κανέῳ, ἠρᾶτο δ᾽ ᾿ϑήνῃ 
»Κλῦϑίέ μευ, αἰγιόχοιο Ζιὸς τέκος, ᾿“τρυτώνη, 

εἴποτέ τοι πολύμητις ἐνὶ μεγάροισιν Ὀδυσσεὺς 
ἢ βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηεν, 
τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι φίλον υἷα σάωσον, 765 
μνηστῆρας δ᾽ ἀπάλαλκε κακῶς ὑπερηνορέοντας."“ 
Ως εἰποῦσ᾽ ὀλόλυξε, ϑεὰ δέ οἵ ἔκλυεν ἀρῆς. 

μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων᾽ 
»Ἢ μάλα δὴ γάμον ἄμμι πολυμνήστη βασίλεια 110 

ἀρτύει, οὐδέ τι οἶδεν ὅ οἵ φόνος υἱϊ τέτυκται. τ: 

Ὡς ἄρα τις εἴπεσκε. τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αντίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

, ΄ ἃ ς γ γηἢ 

.»»Ζαιμόνιοι, μύϑους μὲν ὑπερφιάλους ἀλεασϑὲε 

πάντας ὁμῶς, μή πού τις ἐπαγγείλῃσι καὶ εἴσω. 7718 
ἀλλ᾽ ἄγε σιγῇ τοῖον ἀναστάντες τελέωμεν 

- μῦϑον, ὃ δὴ καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤραρεν ἡμῖν." 
Ὃς εἰπὼν ἐχρίνατ᾽ ἐείκοσι φῶτας ἀρίστους, 

βὰν δ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. 
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νῆα μὲν οὖν πάμπρωτον ἁλὸς βένϑοσδε ἔρυσσαν, 180 
ἐν δ᾽ ἱστόν τ᾽ ἐτίϑεντο καὶ ἱστία νηὶ μελαίνῃ, 
ἠρτύναντο δ᾽ ἐρετμὰ τροποῖς ἐν δερματίνοισιν 
[πάντα κατὰ μοῖραν: ἀνά 8᾽ ἱστία λευκὰ πέτασσαν 
τεύχεα δέ σφ᾽ ἤνεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες. 
ὑψοῦ δ᾽ ἐν νοτίῳ τήνγ ὥρμισαν. ἐν δ᾽ ἔβαν αὐτοί" 188 
ἔνϑα δὲ δόρπον ἕλοντο, μένον δ᾽ ἐπὶ ἕσπερον ἐλϑεῖν. 
Ἡ δ᾽ ὑπερωΐῳ αὖϑι περίφρων Πηνελόπεια 

κεῖτ᾽ ἄρ᾽ ἄσιτος. ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 

ὁρμαίνουσ᾽ εἴ οἵ ϑάνατον φύγοι υἱὸς ἀμύμων, 
ἢ ὅγ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι δαμείη. 790 
ὅσδα δὲ μερμήριξε λέων ἀνδρῶν ἐν ὁμίλω 
δείσας, ὁππότε μιν δόλιον περὶ κύκλον ἄγωσιν, 
τόσσα μὲν δρμαίνουσαν ἐπήλυϑε νήδυμος ὕπνος" 
εὖδε δ᾽ ἀνακλινϑεῖσα, λύϑεν δέ οἵ ἅψεα πάντα. 
Ἔνϑ᾽ αὐτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη᾽ 195 

εἴδωλον ποίησε, δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικὶ, 
Ἰφϑίμῃ. κούρῃ μεγαλήτορος Ἰκαρίοιο, 
τὴν Εὔμηλος ὄπυιε, Φερῇς ἔνι οἰκία ναίων. 
πέμπε δέ μιν πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο, 
εἴως Πηνελόπειαν ὀδυρομένην, γοόωσαν, 800 
παύσειε κλαυϑμοῖο γοοιό τε δακρυόεντος. 

ἐς ϑάλαμον δ᾽ εἰσῆλθε παρὰ κληῖδος ἱμάντα, 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

»Εὕδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ἦτορ; 
οὐ μέν σ᾽ οὐδὲ ἐῶσι ϑεοὶ ῥεῖα ξώοντες 806 
κλαίειν οὐδ᾽ ἀκάχησϑαι, ἐπεί ῥ᾽ ἔτι νόστιμός ἐστιν 
σὸς παῖς" οὐ μὲν γάρ τι ϑεοῖς ἀλιτήμενός ἐστιν."“ 
᾿ Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια, 
ἡδυ μάλα κνώσσουσ᾽ ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσιν: 

.» Γίπτε. κασιγνήτη, δεῦρ᾽ ἤλυϑες; οὔτι πάρος γε 810 
πωλέ᾽, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροϑι δώματα ναίεις" 



ΟΣ ΣΕ ΣΌΝ, 11 

καί μὲ κέλεαι παύσασϑαι ὀϊζύος ἠδ᾽ ὀδυνάων 
πολλέων, αἵ μ᾽ ἐρέϑουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 
ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσϑλὸν ἀπώλεσα ϑυμολέοντα, 
παντοίῃς ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν “Ἰαναοῖσιν, 816 
[ἐσϑλὸ νη»τοῦ ὕ κλέος εὐρὺ καϑ' Ἑλλάδα καὶ μέσον ἼΖργος.] 

νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηὸς, 
νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ᾽ ἀγοράων. 
τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤπερ ἐκείνου. 

τοῦ δ᾽ ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάϑησιν,. 820 
ἢ ὅγε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν᾽ οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ" 
δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ᾽ αὐτῷ μηχανόωνται., 
ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἵκέσϑαι."" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν 
οϑάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδυϑι λίην" 835 
τοίη γάρ οἵ πομπὸς ἅμ᾽ ἔρχεται, ἥντε καὶ ἄλλοι 
ἀνέρες ἠρήσαντο παρεστάμεναι --- δύναται γάρ -- 
Παλλὰς ᾿4ϑηναίη" σὲ δ᾽ ὀδυρομένην ἐλεαίρει" 
ἢ νῦν μὲ προέηκε τεῖν τάδε μυϑήσασϑαι."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 880 
εὐ μὲν δὴ ϑεός ἐσσι, ϑεοῖό τε ἔκλυες αὐδῆς, 
εἰ δ᾽ ἄγε μοι καὶ κεῖνον ὀϊζυρὸν κατάλεξον, 
εἴπου ἔτι ξώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 
ἢ ἤδη τέϑνηκε καὶ εἰν ᾿Δίδαο δόμοισιν."“ 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν 885 

οὐ μέν τοι κεῖνόν γε διηνεκέως ἀγορεύσω, 
ξώει ὅγ᾽ ἢ τέϑνηκε: κακὸν δ᾽ ἀνεμώλια βάξειν."“ 
Ὡς εἰπὸν σταϑμοῖο παρὰ κληῖδα λιάσϑη 

ἐς πνοιὰς ἀνέμων" ἡ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνόρουσεν 
κούρη Ἰκαρίοιο" φίλον δέ οἵ ἦτορ ἰάνϑη, 8:0 
ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ. 
Μνηστῆρες δ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευϑα, 

Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες. 



72 ΟΥ̓ΘΟΣΣ ΤΆΣ ΟΣ, 

ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα, 
μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τὲ παιπαλοέσσης. 840 
᾿“στερὶς, οὐ μεγάλη" λιμένες δ᾽ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ 
ἀμφίδυμοι" τῇ τόνγε μένον λοχόωντες ᾿Δχαιοί. 

ΟΔΥΣΖΣΈΤΪΤΑΣ Ε. 

Ὀδυδδέως σχεδία. 

᾿Ηὡὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιϑωνοῖο 
ὥρνυϑ᾽, ἵν᾽ ἀϑανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν" 
οὗ δὲ ϑεοὶ ϑωκόνδε καϑίξανον, ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗτε κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
τοῖσι δ᾽ ᾿4ϑηναίη λέγε κήδεα πόλλ᾽ Ὀδυσῆος ὃ 
μνησαμένη" μέλε γάρ οἵ ἐὼν ἐν δώμασι νυὑμφης" 
Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 

μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω 
σκηπτοῦχος βασιλεὺς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς" 
ἀλλ᾽ αἰξὶ χαλεπός τ᾽ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι., 10 
ὡς οὔτις μέμνηται Ὀδυσσῆος ϑείοιο 
λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήσῳ χεῖται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 

νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ 
ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἵχέσϑαι" 15 
οὐ γάρ οὗ πάρα:νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι. 
οἵ κέν μεν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. 

νῦν αὖ παῖδ᾽ ἀγαπητὸν ̓ ἀποκτεῖναι μεμάασιν 
οἴκαδε νισσόμενον" ὁ δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν 

ἐς Πύλον ἠγαϑέην ἠδ᾽ ἐς “ακεδαίμονα δῖαν." 20 



ΟΖΈΎΣΙΣΕΙΑΣΟΝ. 18 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
οοσέκνον ἐμὸν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων᾽ 
οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτὴ, 
ὡς ἤτοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτίσεται ἐλϑών; 
Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως -- δύνασαι 

γάρ -- 20 

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηϑὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται, 

μΡΑΗθεΒ δ᾽ ἐν νηὶ πδαλυβονδτδ ἀπονέωνται."“ 

Ἦ ϑα, καὶ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα 
»Ερμεία" σὺ γὰρ αὖτε τά τ᾽ ἄλλα Ἡ ἄγγελός ἐσσι" 

νύμφῃ ἐὐπλοκάμῳ εἰπεῖν νημερτέα βουλὴν. 80 

νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται 

οὔτε ϑεῶν πομπῇ οὔτε ϑνητῶν ἀνθρώπων. 
ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων 
ἤματί κ᾽’ εἰκοστῷ Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο. 
Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἱ ἀγχέϑεοι γεγάασιν, 8ῦ 
οἵ κέν μιν περὶ κῆρι ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν, 
πέμψουσιν δ᾽ ἐν νηὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες. 
πόλλ᾽, ὅσ᾽ ἂν οὐδέποτε Τροίης ἐξήρατ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
εἴπερ ἀπήμων ἦλϑε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν. 0 
ὡς γάρ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἵχέσϑαι 
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ξὴν ἐς πατρίδα γαῖαν." 
Ὡς ἐφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε διάκτορος ᾿Δργειφόντης. 

Φ δ 

αὐτίκ᾽ ἔπειϑ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
ἀμβρόσια, χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν 45 
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο. 
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇτ᾽ ἀνδρῶν ὁ ὄμματα ϑέλγει 
ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει" 
τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ᾿Δργειφόντης. 
Πιερίην δ᾽ ἐπιβὰς ἐξ αἰϑέρος ἔμπεσε πόντῳ 50 
σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιϑι ἐοικὼς, 



14 ΟΔΏΣΦΕΙΓΖ ΣΝ, Ε,, 

ὅστε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 
ἰχϑῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃ᾽ 
τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόϑ᾽ ἐοῦσαν, 
ἐνϑ᾽ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἤπειρόνδε 
ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἔνι νύμφη 
ναῖεν ἐὐπλόκαμος" τὴν δ᾽ ἔνδοϑι τέτμεν ἐοῦσαν. 

“- Χ δὲν ϑυτα ’ , ΄ . ΄ 32. 93 , πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, '"“τηλόϑι δ᾽ ὀδμὴ 
΄. 3 2 ΄ , ΠΥ νἀ Ξ ᾽ ΄ 

κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο ϑύου τ΄ ανὰ νῆσον ὁδῶδει, 60 

δαιομένων᾽" ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ καλῇ, 
ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν. 
ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεϑόωσα, 
κλήϑρη τ᾽ αἰγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος 
ἔνϑα δέ τ᾽ ὄρνιϑες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο, θό 
σκῶπές τ᾽ ἴρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι 
εἰνάλιαι, τῇσίντε ϑαλάσσια ἔργα μέμηλεν. 
ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο 
ἡμερὶς ἡβώωσα, τεϑήλει δὲ σταφυλῇσιν- 
κρῆναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες δέον ὕδατι λευκῷ. 70 
πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη. 
Ν " » -" Ν, 2 ὧν ΄ ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου 
ϑήλεον" ἔνϑα κ᾽ ἔπειτα καὶ ἀϑάνατός περ ἐπελϑὼν 
ϑηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφϑείη φρεσὶν ἧσιν. 
ἔνϑα στὰς ϑηεῖτο διάκτορος ᾿4φγειφόντης. 15 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα ἑῷ ϑηήσατο ϑυμῷ, 
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυϑεν οὐδέ μιν ἄντην 
ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψὼ, δῖα ϑεάων -- 
οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες ϑεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται 

ΤΠ Ὁ ἀλονΣ ΒΙΌΣ ΎΣ , , 
αϑάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροϑι δώματα ναίει --- 80 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν, 
2 :- Αϑδις ΟῚ ι ουδῚ » Ῥ ΄ " ΄ 
αλλ ὁγ ἐπ᾽ ἀκτῆς κλαῖε καϑήμενος, ἔνϑα πάρος περ, 

δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἐρέχϑων 

σι οι 



ΟΦ ΕΑ ΣΙ ΣΗΡΟΓ ΖΝ Υ: 75 

[πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων]. 
Ἑρμείαν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 88 
ἐν ϑρόνῳ ἱδρύσασα φαεινῷ, σιγαλόεντι 

»Τίπτε μοι, Ἑρμεία χρυσόρραπι, εἰλήλουϑας 
αἰδοῖός τε φίλος τε; πάρος γε μὲν οὔτι ϑαμίζεις. 
αὔδα ὅ τι φρονέεις" τελέσαι δέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, 
εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν. 90 
[ἀλλ᾽ ἔπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείω.1"" 
Ὃς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ παρέϑηκε τράπεζαν 

ἀμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυϑρόν. 
αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσϑε διώκτορος ᾿4ργειφόντης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε ϑυμὸν ἐδωδῇ. 96 
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 
»Εἰρωτᾷς μ᾽ ἐλθόντα ϑεὰ ϑεόν: αὐτὰρ ἐγώ τοι 

νημερτέως τὸν μῦϑον ἐνισπήσω᾽ κέλεαι γάρ. 
Ζεὺς ἐμέ γ᾽ ἠνώγει δεῦρ᾽ ἐλϑέμεν οὐκ ἐθέλοντα" 
τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ 100 
ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵτε ϑεοῖσιν 
ἵερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας. 

ἀλλὰ μάλ᾽ οὔπως ἔστι “4!ιὸς νόον αἰγιόχοιο 
οὔτε παρεξελϑεῖν ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι. 
φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊξυρώτατον ἄλλων: 106 
τῶν ἀνδρῶν οἵ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο 

εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν 
οἴκαδ᾽ - ἀτὰρ ἐν νόστῳ ᾿4ϑηναίην ἀλίτοντο, 
ἥ σφιν ἐπῶρσ᾽ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κύματα μακρά. 
[ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι; 110 
τὸν δ᾽ ἄρα δεῦρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσεν.] 
τὸν νῦν σ᾽ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα" 

ὑ γάρ οἱ τῇδ᾽ αἷσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσϑαι, 
ἀλλ᾽ ἔτι οἵ μοῖρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱχέσϑαι 
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ ξὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.“ 118 



γ{ ΟΔΥΖΣΣΕΒΕΊΙΑ͂Σ Ε. 

Ὃς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 
καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

οοΣχέτλιοί ἐστε, ϑεοὶ, ξηλήμονες. ἔξοχον ἄλλων, 
οἵτε ϑεαῖς ἀγάασϑε παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνάξεσϑαι 
ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ᾽ ἀκοίτην. 120 
ὡς μὲν ὅτ᾽ ᾿Θρέων᾽ ἕλετο ῥοδοδάκτυλος ὼς, 
τόφρα οἱ ἠγάασϑε ϑεοὶ ῥεῖα ξώοντες, 
ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόϑρονος ΄ἄρτεμις ἁγνὴ 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν. 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ Ἰασίωνι ἐὐπλόκαμος Ζημήτηρ, 125 
ὦ ϑυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ 
νειῷ ἔνι τριπόλῳ: οὐδὲ δὴν ἤεν ἄπυστος 
Ζεὺς, ὅς μὲν κατέπεφνε βαλὼν ἀργῆτι κεραυνῷ. 
ὡς δ᾽ αὖ νῦν μοι ἀγᾶσϑε, ϑεοὶ; βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. 

τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβαῶτα 180 

οἷον, ἐπεί οἵ νῆα ϑοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ 
Ζεὺς ἔλσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. 

[ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 
τὸν δ᾽ ἄρα δεῦρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσεν.] 
τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ ἔτρεφον, ἠδὲ ἔφασκον 185 
ϑήσειν ἀϑάνατον καὶ ἀγήρων ἤματα πάντα. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὔπως ἔστι 4ιὸς νόον αἰγιόχοιο 
οὔτε παρεξελϑεῖν ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι, 
ἐρρέτω, εἴ μὲν κεῖνος ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον. πέμψω δέ μιν οὔπη ἔγωγε" 140 
οὐ γάρ μοι πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, 
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. 
αὐτάρ οἵ πρόφρων ὑποϑήσομαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 
ὥς χε μάλ᾽ ἀσχηϑὴς ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται." 
Τὴν δ᾽ αὐτε προσέειπε διάκτορος ᾿4ργειφόντης ιῴῳ 

»οὕτω νῦν ἀπέπεμπε, Ζιὸς δ᾽ ἐποπίξεο μῆνιν, 
μήπως τοι μετόπισϑε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ."“ 
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Ἃς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κρατὺς ᾿Αργειφόντης" 
ἡ δ᾽ ἐπ᾿ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα πότνια νύμφη 
ἤϊ᾽, ἐπειδὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιάων. 150“ 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς εὗρε καϑήμενον" οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε 
δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν 
νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη. 
ἀλλ᾽ ἤτοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι παρ᾽ οὐκ ἐϑέλων ἐθελούσῃ᾽ 155 
ἤματα δ᾽ ἐν πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καϑέζων 
[δάκρυσι καὶ στοναχῇσι καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἐρέχϑων)] 
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσεφώνεε δῖα ϑεάων 159 

οΚάμμορε, μή μοι ἔτ᾽ ἐνθ ἀδ᾽ ὀδύρεο, μηδέ τοι αἰὼν 
φϑινέτω: ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρὰσσ᾽ ἀποπέμψω. 
ἀλλ᾽ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ 
εὐρεῖαν σχεδίην" ἀτὰρ ἴκρια πῆξαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς 
ὑψοῦ; ὥς σὲ φέρῃσιν ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον. 
αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυϑοὺν Τ68 
ἐνθήσω μενοευκέ᾽, ἅ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι., 
εἵματά τ᾽ ἀμφιέσω, πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισϑεν. 
ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηϑὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι, 
αἴ κε ϑεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε."“ 170 

Ὡς φάτο, δίγησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

.χΧάλλο τι δὴ σὺ, ϑεὰ, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπὴν, 
ἥ μὲ κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα ϑαλάσσης, 
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ νῆες ἐΐσαι 1175 
ὠκύπορον περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Ζιὸς οὔρῳ. 
οὐδ᾽ ἂν ἐγὼν ἀέκητι σέϑεν σχεδίης ἐπιβαίην, 
εἶ μή μοι τλαίης γε, ϑεὰ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι 

μήτι μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο."“. 
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Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 180 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 
Ἢ δὴ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδὼς, 

οἷον δὴ τὸν μῦϑον ἐπεφράσϑης ἀγορεῦσαι. 
ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερϑεν 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος 185 
ὅρχος δεινότατός τε πέλεν μακάρεσσι ϑεοῖσιν, 
μήτι σοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 
ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ὥσσ᾽ ἂν ἐμοί περ 
αὐτῇ. μηδοίμην, ὅτε μὲ χρειὼ τόσον ἵκοι" 
καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῇ 190 
ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι σιδήρεος, ἀλλ᾽ ἐλεήμων.“ 
Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο δῖα ϑεάων 

καρπαλίμως ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. 
ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν ϑεὸς ἠδὲ καὶ ἀνὴρ. 
καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἔνϑα καϑέξετ᾽ ἐπὶ θρόνου ἔνϑεν ἀνέστη 195 
Ἑρμείας, νύμφη δ᾽ ἐτέϑει πάρα πᾶσαν ἐδωδὴν. 
ἔσϑειν καὶ πένειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν" 
αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἷξεν Ὀδυσσῆος ϑείοιο, 
τῇ δὲ παρ᾽ ἀμβροσίην δμωαὶ καὶ νέκταρ ἔϑηκαν. 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 300 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 
τοῖς ἄρα μύϑων ἦρχε Καλυψὼ, δῖα ϑεάων" 

.»Ζιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
οὕτω δὴ οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι; σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔμπης. 305 
εἴγε μὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα 
κήδε᾽ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἵκέσϑαι, 
ἐνθάδε κ᾽ αὖϑι μένων παρ᾽ ἐμοὶ τόδε δῶμα φυλάσσοις 
ἀϑάνατός τ᾽ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδεσϑαι 
σὴν ἄλοχον, τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤματα πάντα. 210 
οὐ. μέν ϑὴν κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι, 
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οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, ἐπεὶ οὔπως οὐδὲ ἔοικεν 
ϑνητὰς ἀϑανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν." ϊ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

πότνα ϑεὰ, μή μοι τόδε χώεο" οἶδα καὶ αὐτὸξ 2195 
πάντα μάλ᾽. οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια 
εἶδος ἀκιδνοτέρη μέγεϑός τ᾽ εἰσάντα ἰδέσϑαι" 
ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ᾽ ἀϑάνατος καὶ ἀγήρως. 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα 
οἴκαδέ τ᾽ ἐλϑέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσϑαι. 220 
εἰ δ᾽ αὖ τις ϑαίῃσι ϑεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. 
τλήσομαι ἐν στήϑεσσιν ἔχων ταλαπενϑέα ϑυμόν: 
ἤδη γὰρ μάλα πόλλ᾽ ἔπαϑον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα 
κύμασι καὶ πολέμῳ μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσϑω." 
Ὡς ἔφατ᾽, ἠέλιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἠλϑεν΄ 325 

ἐλθόντες δ᾽ ἄρα τώγε μυχῷ σπείους γλαφυροῖο 
τερπέσϑην φιλότητι, παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς. 
αὐτίχ᾽ ὁ μὲν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ἕννυτ᾽ Ὀδυσσεὺς. 
αὐτὴ δ᾽ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἔννυτο νύμφη, 280 
λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ξώνην βάλετ᾽ ἰξυῖ 
καλὴν χρυσείην" κεφαλῇ δ᾽ ἐφύπερϑε καλύπτρην" 
καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν. 
δῶκέν οἵ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν, 

χάλκεον. ἀμφοτέρωϑεν ἀκαχμένον αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 285 
στειλειὸν περικαλλὲς ἐλάϊνον, εὖ ἐναρηρός" 
δῶχε δ᾽ ἔπειτα σκέπαρνον ἐὔξοον" ἦρχε δ᾽ ὁδοῖο 
νήσου ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ὅϑι δένδρεα μακρὰ πεφύκει, 
κλήϑρη τ᾽ αἰγειρός τ΄, ἐλάτη τ᾿ ἣν οὐρανομήκης, 
αὖα πάλαι. περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρῶς. 240 
αὐτὰρ ἐπειδὴ δεῖξ᾽ ὅϑι δένδρεα μακρὰ πεφύχει, 
ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Καλυψὼ. δῖα ϑεάων, 
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αὐτὰρ ὃ τάμνετο δοῦρα᾽ ϑοῶς δὲ οἵ ἤνυτο ἔργον. 
εἴκοσι δ᾽ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ᾽ ἄρα χαλκῷ, 
ξέσσε δ᾽ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνεν. 245 
τόφρα δ᾽ ἔνεικε τέρετρα Καλυψὼ, δῖα ϑεάων᾽ 
τέτρηνεν δ᾽ ἄρα πάντα καὶ ἥρμοσεν ἀλλήλοισιν, 
γόμφοισιν δ᾽ ἄρα τήνγε καὶ ἁρμονέῃσιν ἄρασσεν. 
ὅσσον τίς τ᾽ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ 
φορτίδος εὐρείης, εὖ εἰδὼς τεκτοσυνάων. - 260 
τόσσον ἐπ᾽ εὐρεῖαν σχεδίην ποιήσατ᾽ Ὀδυσσεύς. 
ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν ϑαμέσι σταμίνεσσιν, 
ποίει" ἀτὰρ μακρῇσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα. 
ἐν δ᾽ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτῷ" 
πρὸς δ᾽ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ᾽ ἐϑύνοι. 5358 
φράξε δέ μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσιν 
κύματος εἶλαρ ἔμεν: πολλὴν δ᾽ ἐπεχεύατο ὕλην. 
τόφρα δὲ φάρε᾽ ἔνεικε Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 
ἱστία ποιήσασϑαι" ὁ δ᾽ εὖ τεχνήσατο καὶ τά. 
ἐν δ᾽ ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ᾽ ἐνέδησεν ἐν αὐτῇ. 360 
μοχλοῖσιν δ᾽ ἄρα τήνγε κατείρυσεν εἰς ἅλα δῖαν. 

Τέτρατον ἦμαρ ἔην. καὶ τῷ τετέλεστο ἅπαντα; 
τῷ δ᾽ ἄρα πέμπτῳ πέμπ᾽ ἀπὸ νήσου δῖα Καλυψὼ, 
εἵματά τ᾿ ἀμφιέσασα ϑυώδεα καὶ λούσασα. 
ἐν δέ οἱ ἀσκὸν ἔϑηκε ϑεὰ μέλανος οἴνοιο 965 

τὸν ἕτερον, ἕτερον δ᾽ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ ἦα 
κωρύκῳ᾽ ἐν δέ οἵ ὄψα τίϑει μενοεικέα πολλά: 
οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τὲ λιαρόν τε. 
γηϑόσυνος δ᾽ οὔρῳ πέτασ᾽ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς. 

αὐτὰρ ὃ πηδαλίῳ ἐϑύνετο τεχνηέντως ὅ70 
ἥμενος" οὐδέ οἵ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν 
Πληϊάδας τ᾽ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην 
[ἄρκτον 8', ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾿ Θρίωνα δοκεύει, 
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οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο" 275 
τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 
ποντοπορευέμεναι ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα. 
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων, 
ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα 
γαίης Φαιήκων, ὅϑι τ᾽ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ" 280 
εἴσατο δ᾽ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. 

Τὸν δ᾽ ἐξ Αἰϑιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχϑων 
τηλόϑεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν: εἴσατο γάρ οἵ 
πόντον ἐπιπλώων" ὁ δ᾽ ἐχώσατο κηρόϑι μᾶλλον, 
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν 3.85 

Ὁ. Ὁ, πόποι, ἢ μάλα δὴ μετεβούλευσαν ϑεοὶ ἄλλως 
ἀμφ᾽ Ὀδυσῆϊ ἐμεῖο μετ Αἰϑιόπεσσιν ἐόντος, 
καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδὸν, ἔνϑα οἵ αἶσα 
ἐκφυγέειν μέγα πεῖραρ ὀΐξύος, ἥ μιν ἱκάνει" 
ἀλλ᾽ ἔτι μέν μίν φημι ἄδην ἐλάαν κακότητος.“ 5390 
Ὡς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον 

χερσὶ τρίαιναν ἑλών πάσας δ᾽ ὀρόϑυνεν ἀέλλας 
παντοίων ἀνέμων. σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον: ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. 
σὺν δ᾽ Εὐρός τε Νύτος τ᾽ ἔπεσε Ζέφυρός τε δυσαὴς 
καὶ Βορέης αἰϑρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων. 296 
καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἥτορ, 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 

» Ὁ, μοι ἐγὼ δειλὸς, τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 
δείδω μὴ δὴ πάντα ϑεὰ νημερτέα εἶπεν, 800 
ἥ μ᾽ ἔφατ᾽ ἐν πόντῳ. πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι, 
ἄλγε ἀναπλήσειν: τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται: 
οἵἴοισιν νεφέεσσι περιστέφει οὐρανὸν εὐρὺν 
Ζεὺς. ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ᾽ ἄελλαι 
παντοίων ἀνέμων. νῦν μοι σῶς αἰπὺς ὄλεϑρος. 306 
τρισμάκαρες Δαναοὶ καὶ τετράκις, οἵ τότ᾽ ὄλοντο 

Ἠοιποῦὶ Οὐνϑββθᾶ. 



82 ΟΖΔΎΥΎΣΖΕΙΑ͂Σ Ε. 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν ᾿Ατρείδῃσι φέροντες. 
ὡς 'δὴ ἔγωγ᾽ ὄφελον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν 
ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα 
Τρῶες ἐπέρριψαν περὶ Πηλείωνι ϑανόντι. 810 
τῷ κ᾽ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος ἦγον ᾿ἀχαιοί: 

νῦν δέ με λευγαλέῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι." 
Ὃς ἄρα μιν εἰπόντ᾽ ἔλασεν μέγα κῦμα κατ᾽ ἄκρης, 

δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξεν. 
τῆλε δ᾽ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ 315 
ἐκ χειρῶν προέηκε: μέσον δέ οἱ ἱστὸν ξαξεν 
δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλϑοῦσα ϑύελλα, 
τηλοῦ δὲ σπεῖρον καὶ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ. 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόβρυχα ϑῆκε πολὺν χρόνον, οὐδ᾽ ἐδυ- 

νάσϑη 
αἶψα μάλ᾽ ἀνσχεϑέειν μεγάλου ὑπὸ κύματος ὁρμῆς 
εἵματα γάρ ῥ᾽ ἐβάρυνε, τά οἵ πόρε δῖα Καλυψώ. 391 
ὀψὲ δὲ δή ῥ᾽ ἀνέδυ, στόματος δ᾽ ἐξέπτυσεν ἅλμην 
πικρὴν, ἥ οἱ πολλὴ ἀπὸ κρατὸς κελάρυξεν. 
ἀλλ᾿ οὐδ᾽ ὡς σχεδίης ἐπελήϑετο, τειρόμενός περ, 
ἀλλὰ μεϑορμηϑεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ᾽ αὐτῆς, 335. 
ἐν μέσσῃ δὲ καϑῖζε τέλος ϑανάτου ἀλεείνων. 
τὴν δ᾽ ἐφόρει μέγα κῦμα κατὰ ῥόον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπωρινὸς Βορέης φορέῃσιν ἀκάνϑας 
ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται, 
ὡς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνϑα καὶ ἔνϑα᾽ 380 
ἄλλοτε μέν τε Νότος Βορέῃ προβάλεσκε φέρεσϑαι, 
ἄλλοτε δ᾽ αὐτ Εὖρος Ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν. 

Τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου ϑυγάτηρ. καλλέίσφυρος Ἰνὼ, 
“Δευκοϑέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, 
νῦν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι ϑεῶν ἐξ ἔμμορε τιμῆς. 385 
ἥ δ᾽ Ὀδυσῆ᾽ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε ἔχοντα" 
[αἰϑυίῃ δ᾽ εὐκυῖα ποτῇ ἀνεδύσετο λίμνης.) 
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ἷξε δ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου εἶπέ τε μῦϑον. 
. Κάμμορε, τίπτε τοι ὧδε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

ὠδύσατ᾽ ἐκπάγλως. ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει; 840 
οὐ μὲν δή σε καταφϑίσει. μάλα περ μενεαίνων. 
ἀλλὰ μάλ᾽ ὧδ᾽ ἔρξαι. δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν" 
εἵματα ταῦτ᾽ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι 
κάλλιπ᾽. ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου 
γαίης Φαιήκων, ὅϑι τοι μοῖρ᾽ ἐστὶν ἀλύξαι. 345 
τῇ δὲ. τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι 
ἄμβροτον: οὐδέ τί τοι παϑέειν δέος οὐδ᾽ ἀπολέσϑαι. 
αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι ἠπείροιο, 
ἂψ ἀπολυσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον 
πολλὸν ἀπ᾿ ἠπείρου. αὐτὸς δ᾽ ἀπονόσφι τραπέσϑαι."“ 
Ὃς ἄρα φωνήσασα ϑεὰ κρήδεμνον ἔδωκεν, 8351 

αὐτὴ δ᾽ ἂψ ἐς πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα 
αἰϑυίῃ εἰκυῖα" μέλαν δέ ἕ κῦμα κάλυψεν. 
αὐτὰρ, ὃ μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 855 
«Ὁ, μοι ἐγὼ. μή τίς μοι ὑφαέίνῃσιν δόλον αὖτε 

ἀϑανάτων, ὅτε με σχεδίης ἀποβῆναι ἀνώγει. 
ἀλλὰ μάλ᾽ οὔπω πείσομ᾽, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφϑαλμοῖσιν 
γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅϑι μοι φάτο φύξιμον εἶναι. 
ἀλλὰ μάλ᾽ ὧδ᾽ ἔρξω. δοκέει δέ μοι εἶναι ἄριστον 360 
ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν δούρατ᾽ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ. 
τόφρ᾽ αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων" 
αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ, 
νήξομ' 3 ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνοῆσαι ἄμεινον." 

Εἷος ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 
ὦρσε δ᾽ ἐπὶ μέγα κῦμα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων. 366 
δεινόν τ ἀργαλέον τε, κατηρεφὲς, ἤλασε δ᾽ αὐτόν. 
ὡς δ᾽ ἄνεμος ξαὴς ἠΐων ϑημῶνα τινάξῃ 
καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλῃ, 

6 
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ὡς τῆς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ᾽. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἀμφ᾽ ἑνὶ δούρατι βαῖνε, κέληϑ᾽ ὡς ἵππον ἐλαύνων, 811 
εἵματα δ᾽ ἐξαπέδυνε. τά οἱ πόρε δῖα Καλυψώ. 
αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν, 
αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χεῖρε πετάσσας, 
νηχέμεναι μεμαώς" ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχϑων, 8175 
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυϑήσατο ϑυμόν 

οοΟὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παϑὼν ἀλόω κατὰ πόντον. 
εἰσόκεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγείῃς" 
ἀλλ οὐδ᾽ ὥς σε ἔολπα ὀνόσσεσϑαι κακότητος." 
Ὡς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους, 880 

ἵκετο δ᾽ εἰς Αἰγὰς, ὅϑι οἵ κλυτὰ δώματ᾽ ἔασιν. 
«Αὐτὰρ ᾿4ϑηναίη. κούρη Διὸς, ἄλλ᾽ ἐνόησεν" 

ἤτοι τῶν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύϑους, 
παύσασθαι δ᾽ ἐκέλευσε καὶ εὐνηθῆναι ἅπαντας" 
ὦρσε δ᾽ ἐπὶ κραιπνὸν Βορέην, πρὸ δὲ κύματ᾽ ἔαξεν. 
ξως ὅγε Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη 886 
Ζιογενὴς Ὀδυσεὺς, ϑάνατον καὶ Κῆρας ἀλύξας. 
Ἔνϑα δύω νύκτας δύο τ᾽ ἤματα κύματι πηγῶ 

πλάξετο. πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ᾽ ὄλεϑρον. 
ἀλλ: ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐὐπλόκαμος τέλεσ᾽ Ἠὼς, 890 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη 
ἔπλετο νηνεμίη, ὃ δ᾽ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν 

ὀξὺ μάλα προϊδὼν. μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρϑ είς. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ 
πατρὸς, ὃς ἐν νούσῳ κῆται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 895 
δηρὸν τηχόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων, 
ἀσπάσιον δ᾽ ἄρα τόνγε ϑεοὶ κακότητος ἔλυσαν, 
ὡς Ὀδυσῆ᾽ ἃἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη, 
νῆχε δ᾽ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι. 
ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, 400 
καὶ δὴ δοῦπον ἄκουδε ποτὶ σπιλάδεσσι ϑαλάσσης - 
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ῥόχϑει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο 
δεινὸν ἐρευγόμενον, εἴλυτο δὲ πάνϑ᾽ ἁλὸς ἄχνῃ᾽ 
οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νηῶν ὄχοι, οὐδ᾽ ἐπιωγαὶ, 
ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε -- 40 

καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 
Ὁ, μοι, ἐπειδὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσϑαι 

Ζεὺς, καὶ δὴ τόδε λαῖτμα διατμήξας ἐτέλεσσα, 
ἔκβασις οὔπη φαίνεϑ᾽ ἁλὸς πολιοῖο ϑύραξε: 410 
ἔκτοσϑεν μὲν γὰρ πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα 
βέβρυχεν ῥόϑιον. λισσὴ δ᾽ ἀναδέδρομε πέτρη. 
ἀγχιβαϑὴς δὲ ϑάλασσα, καὶ οὔπως ἔστι πόδεσσιν 
στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα" 
μή πῶς μ' ἐκβαίνοντα βάλῃ λέϑακι ποτὶ πέτρῃ 41ῦ 
κῦμα μέγ᾽ ἁρπάξαν. μελέη δέ μοι ἔσσεται ὁρμή. 
εἰ δέ χ᾿ ἔτι προτέρω παρανήξομαι, ἤν που ἐφεύρω 
ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε ϑαλάσσης, 
δείδω μή μ᾽ ἐξαῦτις ἀναρπάξασα ϑύελλα 
πόντον ἐπ᾽ ἰχϑυύεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα, 420 
ἠέ τέ μοι καὶ κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων 

ἐξ ἁλὸς, οἷώ τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς ᾿Δἀμφιτρίτη: 
οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος.“ 

Εἶἷος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 
τόφρα δέ μιν μέγα κῦμα φέρε τρηχεῖαν ἐπ᾽ ἀκτήν. 425 
ἔνϑα κὶ ἀπὸ ῥινοὺς δρύφϑη, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἀράχϑη, 
εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη" 
ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης. 
τῆς ἔχετο στενάχων, εἴως μέγα κῦμα παρῆλϑεν. 
καὶ τὸ μὲν ὡς ὑπάλυξε, παλιρρόϑιον δέ μιν αὖτις 
πλῆξεν ἐπεσσύμενον, τηλοῦ δέ μὲν ἔμβαλε πόντῳ. 431 
ὡς δ᾽ ὅτε πουλύποδος ϑαλάμης ἐξελκομένοιο 

πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λάϊγγες ἔχονται, 
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ὡς τοῦ πρὸς πέτρῃσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
δινοὶ ἀπέδρυφϑεν" τὸν δὲ μέγα κῦμα κάλυψεν. 4835 
ἔνϑα κε δὴ δύστηνος ὑπέρμορον ὥλετ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
εἰ μὴ ἐπιφροσύνην δῶκε γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 
κύματος ἐξαναδὺς, τάτ᾽ ἐρεύγεται ἤπειρόνδε. 
νῆχε παρὲξ, ἐς γαῖαν ὁρώμενος, εἴ που ἐφεύροι 
ἠϊόνας τε παραπλῆγας λιμένας τε ϑαλάσσης. 440 
ἀλλ ὅτε. δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο 
ἵξε νέων, τῇ δή οἱ ἐξίσατο χῶρος ἄριστος, 
λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο. 
ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ ϑυμόν 

Κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί: πολύλλιστον δέ σ᾽ ἱκάνω, 
φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς. 446 

αἰδοῖος μέν τ᾽ ἐστὶ καὶ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 
ἀνδρῶν ὅστις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν 
σόν τε ῥδύόον σά τε γούναϑ᾽ ἱκάνω πολλὰ μογήσας. 
ἀλλ ἐλέαιρε, ἄναξ ἵκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.“ 450 
Ὃς φαϑ΄, ὁ δ᾽ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ 

κῦμα, 
πρόσϑε δέ οἵ ποίησε γαλήνην, τὸν δ᾽ ἐσάωσεν 
ἐς ποταμοῦ προχοᾶς᾽ ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄμφω γούνατ᾽ ἔκαμψεν 
χεῖράς τε στιβαράς: ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ. 
ὥδεε δὲ χρόα πάντα, ϑάλασσα δὲ κήκιε πολλλ 485 
ἂν στόμα τε δῖνάς ϑ᾽ " ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄπνευστος καὶ ἄναυδος 
κεῖτ᾽ ὀλιγηπελέων., κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκανεν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, 
καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ξο λῦσε ϑεοῖο. 
καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεϑῆκεν, 460 
ἂψ δ᾽ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἰνὼ 
δέξατο χερσὶ φίλῃσιν" ὃ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο λιασϑ εὶς 
σχοίνῳ ὑπεκλένϑη, κύσε δὲ ξείδωρον ἄρουραν. 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα ϑυμόν 
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.» Ὁ, μοι ἐγὼ, τί πάϑω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 
εἰ μέν κ' ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω, 466 
μή μ᾽ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ ϑῆλυς ἐέρση 
ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα ϑυμόν" 
αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶϑι πρό. 
εἰ δέ κὲν ἐς κλιτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην 470 

ϑάμνοις ἐν πυκινοῖσι καταδράϑω, εἴ μὲ μεϑείῃ 

ῥῖγος καὶ κάματος. γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλϑη. 
δείδω μὴ ϑήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι." 
Ἃς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι" 

βῆ δ᾽ ἴμεν εἰς ὕλην" τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν 475 
ἐν περιφαινομένῳ" δοιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυϑε ϑάμνους, 
ἐξ ὁμόϑεν πεφυώτας" ὃ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης. ᾿ 

τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων, 
οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέϑων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, 
οὔτ᾽ ὄμβρος περάασχε διαμπερές: ὡς ἄρα πυκνοὶ 480 
ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς: οὖς ὑπ Ὀδυσσεὺς 
δύσετ. ἄφαρ δ᾽ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν 
εὐρεῖαν" φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιϑα πολλὴ, 
ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσϑαι 
ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι. 488 
τὴν μὲν ἰδὼν γήϑησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ᾽ ἐπεχεύατο φύλλων. 
ὡς δ᾽ ὅτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ 

ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι, 
σπέρμα πυρὸς σώξων, 1 ἵνα μή ποϑεν ἄλλοϑεν αὔῃ, 490 

ὡς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο: τῷ δ᾽ ἀρ ᾿άἀϑήνη 
ὕπνον ἐπ᾽ ὄμμασι χεῦ᾽, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα 
δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας. 
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ΟΔΎΣΣΕΙΑΣ Ζ. 

Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Φαίακας. 

Ὡς ὁ μὲν ἔνϑα καϑεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 

ὕπνῳ καὶ καμάτῳ ἀρημένος" αὐτὰρ ᾿4ϑήνη 
βῆ δ᾽ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε: 
οὗ πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιον ἐν εὐρυχόρῳ Ὑπερείῃ, 
ἀγχοῦ Κυκλώπων, ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων, 

οἵ σφεας σινέσχοντο, βίηφι δὲ φέρτεροι ἦσαν. 
ἔνϑεν ἀναστήσας ἄγε ΝΝαυσίϑοος ϑεοειδὴς, 

εἷσεν δὲ Σιχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων, 
ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει, καὶ ἐδείματο οἴκους. 
καὶ νηοὺς ποίησε ϑεῶν, χαὶ ἐδάσσατ᾽ ἀρούρας. [0 
ἀλλ ὃ μὲν ἤδη κηρὶ δαμεὶς "Αϊδόσδε βεβήκει, 

᾿Αλκίνοος δὲ τότ᾽ ἦρχε, ϑεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς. 
τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα: ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 

νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα. 
βὴ δ᾽ μεν ἐς ϑάλαμον ἡρυμνμννμωκ λα ᾧ ἔνι κούρη 1ῦ 

κοιμᾶτ᾽ ἀϑανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη. 
Ναυσικάα, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Δλκινόοιο, 
πὰρ δὲ δύ᾽ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι, 
σταϑμοῖυν ἑκάτερϑε᾽ ϑύραι δ᾽ ἐπέκειντο φαειναί. 
ἡ δ᾽ ἀνέμου ὡς πνοιὴ ἐπέσσυτο δέμνια κούρης, 520 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν, 
εἰδομένη κούρῃ ναυσικλειτοῖο “ύμαντος, 
ἥ οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο δὲ ϑυμῷ. 
τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 

» Ναυσικάα, τί νύ σ᾽ ὧδε μεϑήμονα γείνατο μήτηρ; 
εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα, 26 

οι 

δ᾽ 
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σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν 
ἕννυσϑαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν οἵ κέ σ᾽ ἄγωνται. 
ἐχ γάρ τοι τούτων φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει 
ἐσϑλὴ, χαίρουσιν δὲ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 80 
ἀλλ᾽ ἴομεν πλυνέουσαι ἅμ᾽ ἠοὶ φαινομένηφιν᾽ 
καί τοι ἐγὼ συνέριϑος ἅμ᾽ ἕψομαι, ὄφρα τάχιστα 
ἐντύνεαι, ἐπεὶ οὔτοι ἔτι δὴν παρϑένος ἔσσεαι" 
ἤδη γάρ σε μνῶνται ἀριστῆες κατὰ δῆμον 
πάντων Φαιήκων, ὅϑι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ: 85 

ἀλλ᾿ ἄγ᾽ ἐπότρυνον πατέρα κλυτὸν ἠῶϑι πρὸ 
ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, ἥ κεν ἄγῃσιν 
ξῶστρά τε καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. 
καὶ δὲ σοὶ ὧδ᾽ αὐτῇ πολὺ κάλλιον ἠὲ πόδεσσιν 
ἔρχεσϑαι" πολλὸν γὰρ ἀπὸ πλυνοί εἰσι πόληος.“ 40 
Ἡ μὲν ἀφ' ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 

Οὔλυμπόνδ᾽. ὅϑι φασὶ ϑεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ 

ἔμμεναι: οὔτ᾽ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ΄ ὄμβρῳ 
δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπέλναται, ἀλλὰ μάλ᾽ αἴϑρη 
πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν αἴγλη" 40 
τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες ϑεοὶ ἤματα πάντα. 
ἔνϑ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις, ἐπεὶ διεπέφραδε κούρῃ. 

Αὐτίκα δ᾽ Ἠὼς ἦλϑεν ἐύϑρονος, ἥ μὲν ἔγειρεν 
Ναυσικάαν εὔπεπλον: ἄφαρ δ᾽ ἀπεϑαύμασ᾽ ὄνειρον, 
βῆ δ᾽ ἴμεναι κατὰ δωμαϑ', ἵν᾿ ἀγγείλειε τοκεῦσιν, 50 
πατρὶ φίλῳ καὶ μητρί: κιχήσατο δ᾽ ἔνδον ἐόντας. 
ἡ μὲν ἐπ᾿ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, 
ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα᾽: τῷ δὲ ϑύραξε 
ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς βασιλῆας 
ἐς βουλὴν, ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί. δῦ 
ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα προσέειπεν 
»Πάππα φίλ', οὐκ ἂν δή μοι ἐφοπλίσσειας ἀπήνην 

ὑψηλὴν εὔκυκλον, ἵνα κλυτὰ εἵματ ἄγωμαι 
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ἐς ποταμὸν πλυνέουσα, τά μοι δερυπωμένα κεῖται; 
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντα 60 
βουλὰς βουλεύειν καϑαρὰ χροὶ εἴματ᾽ ἔχοντα. 
πέντε δέ τοι φίλοι υἷες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν, 
οἱ δύ᾽ ὀπυίοντες, τρεῖς δ᾽ ἠΐϑεοι ϑαλέϑοντες" 

"οὗ δ᾽ αἰεὶ ἐθέλουσι νεόπλυτα εἵματ’ ἔχοντες θ4 
ἐς χορὸν ἔρχεσθαι" τὰ δ᾽ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλεν."“ 
Ὃς ἔφατ᾽ - αἴδετο γὰρ ϑαλερὸν γάμον ἐξονομῆναι 

πατρὶ φίλῳ ὃ δὲ πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύϑῳ 
Οὔτε τοι ἡμιόνων φϑονέω, τέκος. οὔτε τευ ἄλλου. 

ἔρχευ" ἀτάρ τοι δμῶες ἐφοπλίσσουσιν ἀπήνην 
ὑψηλὴν εὔκυκλον. ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν."“ Το 
Ἃς εἰπὼν δμώεσσιν ἐκέκλετο, τοὶ δ᾽ ἐπέίϑοντο. 

οὗ μὲν ἄρ᾽ ἐχτὸς ἄμαξαν ἐὔτροχον ἡμιονείην - 
ὥπλεον, ἡμιόνους 8 ὕπαγον ξεῦξάν ϑ' ὑπ᾽ ἀπήνῃ- 
κούρη δ᾽ ἐκ ϑαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν. 
καὶ τὴν μὲν κατέϑηκεν ἐϊξέστῳ ἐπ᾽ ἀπήνῃ. 18 
μήτηρ δ᾽ ἐν κίστῃ ἐτίϑει μενοεικέ᾽ ἐδωδὴν 
παντοίην, ἐν δ᾽ ὄψα τίϑει, ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ -- κούρη δ᾽ ἐπεβήσετ ἀπήνης - 
δῶκεν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύϑῳ ὑγρὸν ἔλαιον, 
εἴως χυτλώσαιτο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν. 80 

ἡ δ᾽ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα, 
μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν" καναχὴ δ᾽ ἦν ἡμιόνοιιν" 
αἱ δ᾽ ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ᾽ ἐσθῆτα καὶ αὐτὴν, 
οὐκ οἴην, ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι. κίον ἄλλαι. 

Αἱ δ᾽ ὅτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ ἵκοντο, 8 
ἔνϑ᾽ ἤτοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοὶ, πολὺ δ᾽ ὕδωρ 
καλὸν ὑπεκπρορέει μάλα περ δυπόωντα καϑῆραι, 
ἔνϑ᾽ αἵγ᾽ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης. 
καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα 
τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα" ταὶ δ᾽ ἀπ᾿ ἀπήνης 590 
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εἴματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ, 
στεῖβον δ᾽ ἐν βόϑροισι ϑοῶς ἔριδα προφέρουσαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάϑηράν τε ῥύπα πᾶντα, 
ἑξείης πέτασαν παρὰ ϑῖν ἁλὸς, ἧχι μάλιστα 
λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε ϑάλασσα. 95 
αἵ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ᾽ ἐλαίῳ 
δεῖπνον ἔπειϑ'᾽ εἵλοντο παρ᾽ ὄχϑῃσιν ποταμοῖο, 
εἵματα δ᾽ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφϑεν δὃμωαί τε καὶ αὐτὴ, 
σφαίρῃ ταίγ᾽ ἄρ᾽ ἔπαιζον. ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι-" 
τῇσι ὃὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς. 101] 
οἴη δ᾽ ΄άρτεμις εἶσι κατ᾽ οὔρεος ἰοχέαιρα, 
ἢ κατὰ Τηύὔγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανϑον,. 
τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃς ἐλάφοισιν" 
τῇ δέ ϑ᾽ ἅμα νύμφαι, κοῦραι Ζιὸς αἰγιόχοιο, 105 
ἀγρονόμοι παίζουσι" γέγηθε δέ τε φρένα “ητῶώ" 
πασάων δ᾽ ὑπὲρ ἥγε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα. 
ῥεῖα τ᾽ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι" 
ὡς ἥγ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρϑένος ἀδμής. 

᾿4λλ: ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλε πάλιν οἴκόνδε νέεσϑαι 110 
ξεύξασ᾽ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλὰ, 
ἔνϑ᾽ αὐτ᾽ ἄλλ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο. ἴδοι τ᾽ εὐώπιδα κούρην, 

ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο. 
σφαῖραν ἔπειτ᾽ ἔρριψε μετ᾽ ἀμφίπολον βασίλεια. 115 
ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαϑείῃ δ᾽ ἔμβαλε δίνῃ. 
αἱ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἀῦσαν. ὁ δ᾽ ἔγρετο δῖος Ὀδυσ- 

σεὺς, 
ἑζόμενος δ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν" 
» Ὁ, μοι ἐγὼ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; 

ἢ δ᾽ οἵγ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δέκαιοι, 120 
ἠὲ φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής; 
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ὥστε με κουράων ἀμφήλυϑε ϑῆλυς ἀῦτὴ, 
νυμφάων, αἵ ἔχουσ᾽ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα 
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πέίσεα ποιήεντα. 
ἡ νύ που ἀνϑρώπων εἰμὴ σχεδὸν αὐδηέντων; 1595 
ἀλλ᾽ ἄγ᾽, ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι."“ 

Ὃς εἰπὼν ϑάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ἐκ πυκινῆς δ᾽ ὕλης πτόρϑον κλάσε χειρὶ παχείῃ 
φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροὶ μήδεα φωτός. 
βῆ δ᾽ ἴμεν ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιϑὼς, 
ὕστ᾽ εἶσ᾽ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἵ ὄσσε 131 
δαίεται- αὐτὰρ ὃ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν 
ἠὲ μετ᾽ ἀγροτέρας ἐλάφους" κέλεται δέ ἕ γαστὴρ 
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλϑεῖν" 
ὡς Ὀδυσεὺς κούρησιν ἐὐπλοκάμοισιν ἔμελλεν [35 
μίξεσϑαι, γυμνός περ ἐών χρειὼ γὰρ ἵκανεν. 
σμερδαλέος δ᾽ αὐτῇσι φάνη κεκακωμένος ἅλμῃ. 
τρέσσαν δ᾽ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ᾽ ἠϊόνας προὐχούσας" 
οἴη δ᾽ ᾿Δλκινόου ϑυγάτηρ μένε: τῇ γὰρ ᾿4ϑήνη 
ϑάρσος ἐνὶ φρεσὶ ϑῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 130 
στῆ δ᾽ ἄντα σχομένη" ὃ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεὺς, 
ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην. 
ἢ αὕτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισιν 
ἰλίσσοιτ᾽, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη]. 
ὡς ἄρα οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 145 
λίσσεσϑαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισιν, 
μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη. 
αὐτίχα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦϑον " 

ωΓουνοῦμαί σε, ἄνασσα: ϑεός νύ τις ἢ βροτός 
ἐσσι; 

εἰ μέν τις ϑεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 180 
᾿Αρτέμιδί σε ἔγωγε. ΖΙιὸς κούρῃ μεγάλοιο, 
εἶδός τε μέγεϑός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐΐσκω᾽ 
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εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, τοὶ ἐπὶ χϑονὶ “ναιετάουσιν, 
τρισμάκαρες μὲν σοίγε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 
τρισμάκαρες δὲ κασίγνητοι" μάλα πού σφισι ϑυμὸς 
αἰὲν ἐὐφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο, 156 
λευσσόντων τοιόνδε ϑάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. 
κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων. 
ὅς κέ σ᾽ ἐέδνοισι βρίσας οἵκόνδ᾽ ἀγάγηται. 
οὐ γάρ πῶ τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφϑαλμοῖσιν, 160 

οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα" σέβας μ' ἔχει εἰσορόωντα. 
Ζήλῳ δή ποτε τοῖον ᾿“πόλλωνος παρὰ βωμῷ 
φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα - 
ἤλϑον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαὸς 
τὴν ὁδὸν ἡ δὴ ἔμελλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε ἔσεσϑαι - 
ὡς δ᾽ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεϑήπεα ϑυμῷ 166 
δὴν, ἐπεὶ οὔπω τοῖον ἀνήλυϑεν. ἐκ δόρυ γαίης, ᾿ 
ὡς σὲ, γύναι. ἄγαμαί τὲ τέϑηπά τε δείδια τ αἰνῶς 
γούνων ἅψασϑαι:" χαλεπὸν δέ με πένϑος ἱκάνει. 
γϑιξὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον. 170 
τόφρα δέ μ αἰεὶ κῦμ᾽ ἐφόρει κραιπναί τε ϑύελλαι 

νήσου ἀπ᾽ ᾿)γυγίης: νῦν δ᾽ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων, 
ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάϑω κακόν" οὐ γὰρ ὀΐω 
παύσεσϑ᾽. ἀλλ: ἔτι πολλὰ ϑεοὶ τελέουσι πάροιϑεν. 
ἀλλὰ, ἄνασο᾽, ἐλέαιρε: σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας 
ἐς πρώτην ἵκόμην, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτινα οἶδα 116 
ἀνθρώπων, οἱ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. 
ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ δάκος ἀμφιβαλέσϑαι. 
εἶ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα. 
σοὶ δὲ ϑεοὶ τόσα δοῖεν ὅσα φρεσὶ σῇσι μενουνᾷς, 180 
ἄνδρα τε καὶ οἶκον καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν 
ἐσθλήν᾽ οὐ μὲν γὰρ τοῦγε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 
ἢ 09᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον 

ἀνὴρ ἠδὲ γυνή: πόλλ᾽ ἄλγεα δυσμενέεσσιν, 65 184 
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χάρματα δ᾽ εὐμενέτῃσι" μάλιστα δέ τ᾽ ἔκλυον αὐτοί."“ 
Τὸν δ᾽ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα 

ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας -- 
Ζεὺς δ᾽ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν. 
ἐσϑλοῖς ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ᾽ 189 
καί που σοὶ τάγ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης -- 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν χάνεις. 
οὔτ᾽ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου, ᾿ 
ὧν ἐπέοιχ᾽ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα. 
ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνομα λαῶν. 
Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. 190 
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Δ4λκινόοιο. 
τοῦ δ᾽ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε." 
Ἦ δα, καὶ ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοισι χκέλευσεν 

στῆτε μοι; ἀμφίπολοι" πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι; 
ἢ μή πού τινα δυσμενέων φάσϑ᾽ ἔμμεναι ἀνδρῶν ; 200 
οὐκ ἔσϑ᾽ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς. οὐδὲ γένηται, 

ὅς κὲν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται 
δηϊοτῆτα φέρων" μάλα γὰρ φίλοι ἀϑανάτοισιν. 
οἰκέομεν δ᾽ ἀπάνευϑε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 
ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος. 20Ὁ 
ἀλλ᾽ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκάνει, 

τὸν νῦν χρὴ κομέειν- πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες 
ξεῖνοί τε πτωχοί τε. δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε. 

ἀλλὰ δότ᾽ » ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τὲ πόσιν τε. 309 
λούσατὲ τ᾽ ἐν ποταμῷ. δὅϑ᾽ ἐπὶ σκέπας ἔστ᾽ ἀνέμοιο.“ 

Ὃς ἔφαϑ᾽, αἱ δ᾽ ἔσταν τε καὶ ἀλλήλῃσι κέλευσαν: 
κὰδ δ᾽ ἀρ Ὀδυσσὴ᾽ εἷσαν ἐπὶ σκέπας, ὡς ἐκέλευσεν 
Ναυσικάα, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Δλκινόοιο" 
πὰρ δ᾽ ἄρα οἱ φᾶρός τε χιτῶνά τὲ εἵματ ἔϑηκαν, 
δῶκαν δὲ χρυσέῃ ἐν ληκύϑωῳ ὑγρὸν ἔλαιον, 21 
ἤνωγον δ᾽ ἄρα μιν λοῦσϑαι ποταμοῖο ῥοῇσιν. 
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δή ῥὰ τότ᾽ ἀμφιπόλοισι μετηύδα δῖος Ὀδυσσεύς 
ἀμφίπολοι. στῆϑ᾽ οὕτω ἀπόπροϑεν. ὄφο᾽ ἐγὼ 

αὐτὸς 
ἄλμην ὥμοιιν ἀπολούσομαι, ἀμφὶ δ᾽ ἐλαίω 

χφίσομαι" ἡ γὰρ δηρὸν ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή. 230 
ἄντην δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε λοέσσομαι᾽" αἰδέομαι γὰρ 

γυμνοῦσϑαι κούρῃσιν ἐὐπλοκάμοισι μετελϑών." 
Ἃς ἔφαϑ'᾽᾽, αἱ δ᾽ ἀπάνευϑεν ἴσαν. εἶπον δ᾽ ἄρα 

κούρῃ. 
αὐτὰρ ὁ ἐκ ποταμοῦ χρόα νίζετο δῖος Ὀδυσσεὺς 
ἅλμην, ἥ οἵ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὥμους. 535 
ἐκ κεφαλῆς δ᾽ ἔσμηχεν ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα λοέσσατο καὶ λέπ᾽ ἄλειψεν, 
ἀμφὶ δὲ εἵματα ἔσσαϑ᾽ ἅ οἱ πόρε παρϑένος ἀδμὴς, 
τὸν μὲν ᾿ἀϑηναίη ϑῆκεν, 4ιὸς ἐκγεγαυῖα, 
μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα. κὰδ δὲ κάρητος 380 

οὔλας ἧκε κόμας. ὑακινθίνῳ ἄνϑει ὁμοίας. 
ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 
ἴδρις. ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη 
τέχνην παντοίην. χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει. 

ὡς ἄρα τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὥμοις. 235 
ἕξξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑε κιὼν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, - 
καλλεὶ καὶ χάρισι στίλβων. ϑηεῖτο δὲ κούρη. 
δή ῥα τότ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοισι μετηύδα 
»»Κλῦτέ μευ; ἀμφίπολοι λευκώλενοι., ὄφρα τι εἴπω. 

οὐ πάντων ἀέκητι ϑεῶν. οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν, 240 

Φαιήκεσσ᾽ δδ᾽ ἀνὴρ ἐπιμίσγεται ἀντιϑέοισιν" 
πρόσϑεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ᾽ εἶναι, 
νῦν δὲ ϑεοῖσιν ἔοικε. τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 
αἷ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη 
ἐνθάδε ναιετάων, καί οἵ ἄδοι αὐτόϑι μίμνειν. 545 
ἀλλὰ δότ', ἀμφίπολοι, ξείνῳ βοῶσίν τε πόσιν τε." 
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Ὃς ἐφαϑ᾽, αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπέ- 
Ὅοντο, 

πὰρ δ᾽ ἀρ’ Ὀδυσσῆϊ ἔϑεσαν βρῶσίν τε πόσιν τε. 
ἤτοι ὁ πῖνε καὶ ἦσϑε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 
ἁρπαλέως" δηρὸν γὰρ ἐδητύος ἣεν ἄπαστος. 950 

Αὐτὰρ Ναυσικάα λευκώλενος ἄλλ᾽ ἐνόησεν᾽ 
εἴματ᾽ ἄρα πτύξασα τίϑει καλῆς ἐπὶ ἀπήνης, 
ξεῦξεν δ᾽ ἡμιόνους χρατερώννυχας, ἂν δ᾽ ἔβη αὐτή. 
ὥτρυνεν δ᾽ Ὀδυσῆα, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 254 

». Ὅρσεο δὴ νῦν, ξεῖνε, πόλινδ᾽ ἴμεν, ὄφρα σε πέμψω 
πατρὸς ἐμοῦ πρὸς δῶμα δαΐφρονος, ἔνϑα σέ φημι 
πάντων Φαιήκων εἰδησέμεν ὅσσοι ἄριστοι. 
ἀλλὰ μάλ ὧδ᾽ ἔρδειν" δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν' 
ὄφρ᾽ ἂν μέν κἱ ἀγροὺς ἴομεν καὶ ἔργ᾽ ἀνθρώπων, 359 
τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεϑ' ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν 
καρπαλίμως ἔρχεσθαι" ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω. 
αὐτὰρ ἐπὴν πόλιος ἐπιβείομεν ἣν πέρι πύργος 
ὑψηλὸς, καλὸς δὲ λιμὴν ἑκάτερϑε πόληος, 
λεπτὴ δ᾽ εἰσίϑμη νῆες δ᾽ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι 
εἰρύαται" πᾶσιν γὰρ ἐπίστιόν ἐστιν ἑκάστῳ. 966 
ἔνϑα δέ τέ σφ᾽ ἀγορὴ, καλὸν Ποσιδήϊον ἀμφὶς. 
δυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ᾽ ἀραρυῖα. 
ἔνϑα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσιν, 
πείσματα καὶ σπεῖρα, καὶ ἀποξύουσιν ἐρέτμα. 
οὐ γὰρ Φανήκεσσι μέλει βιὸς οὐδὲ φαθέτρη, 570 

ἀλλ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἔΐσαι., 
ἧσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν περόωσι ϑάλασσαν; 

τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω 
μωμεύῃ - μάλα δ᾽ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον - 
καί νύ τις ὧδ᾽ εἶ ἵπῃδι: κακώτερος ἀντιβολήσας 216 

“τίς δ᾽ ὅδε Ναυσικάα ἕπεται καλός τε μέγας τὲ 

ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ. 
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ἤ τινά που πλαγχϑέντα κομίσσατο ἧς ἀπὸ νηὸς 
ἀνδρῶν τηλεδαπῶν, ἐπεὶ οὕτινες ἐγγύϑεν εἰσίν" 
ἤ τίς οἵ εὐξαμένῃ πολυάρητος ϑεὸς ἦλϑεν 280 
οὐρανόϑεν καταβὰς, ἕξει δέ μιν ἤματα πάντα. 
βέλτερον. εἰ καὐτή περ ἐποιχομένη πόσιν εὗρεν 

ἄλλοϑεν" ἢ γὰρ τούσδε γ᾽ ἀτιμάξει κατὰ δῆμον 
Φαίηκας. τοί μιν μνῶνται πολέες τὲ καὶ ἐσϑλοί.᾽ 

ὡς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ' ὀνεέδεο: ταῦτα γένοιτο. 286 
καὶ δ᾽ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥτις τοιαῦτα γε δέξοι, 
ἥτ᾽ ἀέκητι φίλων πατρὸς καὶ μητρὸς ἐόντων 
ἀνδράσι μίσγηται πρίν γ᾽ ἀμφάδιον γέμον ἐλϑεῖν. 

ξεῖνε, σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἐμέϑεν ξυνίει ἔπος. ὄφρα τάχιστα 

πομπῆς καὶ νόστοιο τύχῃς παρὰ πατρὸς ἐμοῖο. 290 

᾿δήεις ἀγλαὸν ἄλσος ᾿ἀϑήνης ἄγχι κελεύϑου 
αἰγείρων- ἐν δὲ κρήνη νάει. ἀμφὶ δὲ λειμών" 
ἔνϑα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεϑαλυῖά τ᾽ ἀλωὴ, 
τόσσον ἀπὸ πτόλιος ὅσσον τε γέγωνε βοήσας" 
ἔνϑα καϑεξόμενος μεῖναι χρόνον, εἰσόκεν ἡμεῖς 3295 
ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεϑα δώματα πατρός. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἡμέας ἔλπῃ ποτὶ δώματ᾽ ἀφῖχϑαι, 
καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ᾽ ἐρέεσϑαι 
δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος ᾿Δλκινόοιο. 

δεῖα δ᾽ ἀρίψνωτ᾽ ἐστὶ καὶ ἂν πάϊς ἡγήσαιτο 800 
νήπιος" οὐ μὲν γάρ τι ἐοικότα τοῖσι τέτυκται 
δώματα Φαιήκων. οἷος δόμος ᾿4λκινόοιο 
ἥρωος. ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἄν σε δόμοι κεκύϑωσι καὶ αὐλὴ, 
ὦκα μάλα μεγάροιο διελϑέμεν, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηαι 
μητέρ᾽ ἐμήν" ἡ δ᾽ ἧσται ἐπ᾿ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ, 
ἡλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα. ϑαῦμα ἰδέσϑαι, 306 
κίονι κεκλιμένη" ὃμωαὶ δέ οἵ εἴατ᾽ ὕπισϑεν. 
ἔνϑα δὲ πατρὸς ἐμοῖο ϑρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ; 

τῶ ὅγε οἰνοποτάξει ἐφήμενος ἀϑάνατος ὥς. 
Ηοιποτὶ Οἀνβϑθᾶ. τῇ 



θ8ὃ ΟΖΦΥΣΣΕΙΑ͂Σ. Ζ. Η. ᾿ ᾿, 

τὸν παραμειψάμενος μητρὸς ποτὶ ̓ γούνασι χεῖρας 810 

βάλλειν ἡμετέρης, ἵνα νόστιμον ἦμαρ ἴδηαι 

χαίρων καρπαλίμως. εἰ καὶ μάλα τηλόϑεν ἐσσί. 

[εἶ κέν τοι κείνη γὲ φίλα φρονέῃσ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι 
οἶκον ἐὐκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν] 816 
Ὡς ὦ ἄρα φωνήσασ ἵμασεν μάστιγι φαεινῇ 

ἡμιόνους" αἱ δ᾽ ὦκα λίπον ποταμοῖο ῥέεϑρα. 
αἱ δ᾽ εὖ μὲν τρώχων. εὖ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν. 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ᾽ ἑποίατο πεζοὶ 
ἀμφίπολοί τ Ὀδυσεύς τε" νόῳ δ᾽ ἐπέβαλλεν ἱμάσϑλην. 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος, χοὶ τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο 891 
ἱρὸν ̓ ᾿ϑηναίης, ἵν ἄρ᾽ ἕξετο δῖος Ὀδυσσεύς. 

αὐτίκ᾽ ἐπειτ᾽ ἠρᾶτο 4ιὸς κούρῃ μεγάλοιο 

οΚλῦϑέ μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿ἀτρυτώνη᾽" 

νῦν δή πέρ μευ ἄκουσον, ἐπεὶ πάρος οὔποτ᾽ ἄκουσας 

ῥαιομένου, ὅτε μ᾽ ἔρραιε κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 326 
δός μ᾽ ἐς Φαίηκας φίλον ἐλϑεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν."“ 
Ἃς ἐφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔχλυε Παλλὰς ᾿4ϑήνη" 

αὐτῷ δ᾽ οὔπω φαίνετ᾽ ἐναντίη" αἴδετο γάρ ῥα 
πατροκασίγνητον" ὁ δ᾽ ἐπιξαφελῶς μενέαινεν 5380 
ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν κέσϑαι. 

ΟΖΔΥΣΣΈΤΑ͂Σ Η. 

Ὀδυσσέως εἴδοδος πρὸς ᾿Δλκίνουν. 

“Ὡς ὃ μὲν ἐνϑ' ἠρᾶτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένος ἡμιόνοιιν. 
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ἡ δ᾽ ὅτε δὴ οὗ πατρὸς ἀγακλυτὰ δώμαϑ᾽ ἵκανεν, 
στῆσεν ἄρ᾽ ἐν προϑύροισι. κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶς 
ἵσταντ᾽ ἀϑανάτοις ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ᾽ ὑπ᾿ ἀπήνης ὁ 
ἡμιόνους ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω. 
αὐτὴ δ᾽ ἐς ϑάλαμον ἑὸν ἤϊε" δαῖε δέ οἵ πῦρ 
γρηῦς ᾿Δπειραίη, ϑαλαμηπόλος Εὐρυμέδουσα, 
τήν ποτ᾽ ᾿'Δἀπείρηϑεν νέες ἤγαγον ἀμφιέλισσαι" 
᾿Δλκινόῳ δ᾽ αὐτὴν γέρας ἔξελον, οὕνεκα πᾶσιν 10 
Φαιήκεσσιν ἄνασσε, ϑεοῦ δ᾽ ὡς δῆμος ἄκουεν" 
ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν. 
ἥ οἵ πῦρ ἀνέκαιξ καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει. 

Καὶ τότ᾽ Ὀδυσσεὺς ὦρτο πόλινδ᾽ ἴμεν. αὐτὰρ 

᾿᾿ϑήνη 
πολλὴν ἠέρα χεῦε φίλα φρονέουσ᾽ Ὀδυσῆϊ, 15 
αἡή τις Φαιήκων μεγαϑύμων ἀντιβολήσας 
κερτομέοι τ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέουϑ' ὅτις εἴη. 
ἀλλ ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλε πόλιν δύσεσϑαι ἐραννὴν, 
ἔνϑα οἱ ἀντεβόλησε ϑεὰ γλαυκώπις ᾿4ϑήνη 
παρϑενικῇ εἰκυῖα νεήνιδι; κάλπιν ἐχούσῃ. 20 
στῆ δὲ πρόσϑ' αὐτοῦ: ὃ δ᾽ ἀνείρετο δῖος Ὀδυσσεύς 

"Ὦ τέκος, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέρος ἡγήσαιο 
᾿άλκινοου. ὃς τοῖσδε μετ᾽ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει; 

καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνος ταλαπείριος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω 

τηλόϑεν ἐξ ἀπίης γαίης" τῷ οὔτινα οἶδα 25 
ἀνθρώπων, οἵ τήνδε πόλιν καὶ ἔργα νέμονται." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿“ϑήνη 
οοΤοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον ὅν μὲ κελεύεις 
δείξω. ἐπεί μοι πατρὸς ἀμύμονος ἐγγύϑι ναΐει. 

ἀλλ᾽ ἴϑι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω" 80 

μηδέ τιν ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ᾽ ἐρέεινε. 
οὐ γὰρ ξείνους οἵδε μάλ᾽ ἀνθρώπους ἀνέχονται. 
οὐδ᾽ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ᾽ ὅς κ᾽ ἄλλοϑεν ἔλϑῃ. 

- 7: 
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νηυσὶ ϑοῇσιν τοίγε πεποιϑότες ὠκείῃσιν 
λαῖτμα μέγ᾽ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ᾽ ἐνοσίχϑων᾽ 
τῶν νέες ὀκεῖαι ὡσεὶ πτερὸν ἠὲ νόημα."“ 86 
Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη 

καρπαλίμως" ὃ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο. 
τὸν δ᾽ ἄρα Φαίηκες ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν 
ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέας οὐ γὰρ ᾿ϑήνη 40 
εἶα ἐὐπλόκαμος, δεινὴ ϑεὸς, ἥ δά οἱ ἀχλὺν 
ϑεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ. 
ϑαύμαξεν δ᾽ Ὀδυσεὺς λιμένας καὶ νῆας ἐΐσας 
αὐτῶν 8᾽ ἡρώων ἀγορὰς καὶ τείχεα μακρὰ 
ὑψηλὰ, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. 45 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆος ἀγακλυτὰ δώμαϑ' ἵκοντο, 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη" 
οὗτος δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμος, ὅν μὲ κελεύεις 

πεφραδέμεν: δήεις δὲ διοτρεφέας βασιλῆας, 
δαίτην δαινυμένους" σὺ δ᾽ ἔσω κίε μηδέ τι ϑυμῷ 50 
τάρβει: ϑαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων 
ἔργοισιν τελέϑει, εἰ καί ποϑὲν ἄλλοθεν ἔλϑοι. 
δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν" 
᾿4ρήτη δ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων 
τῶν αὐτῶν οἵπερ τέκον ᾿Αλκένοον βασιλῆα. 55 
Ναυσίϑοον μὲν πρῶτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδος ἀρίστη, 
ὁπλοτάτη ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Εὐρυμέδοντος, 
ὃς ποϑ' ὑπερϑύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὥλεσε λαὸν ἀτάσϑαλον, ὥλετο δ᾽ αὐτὸς, 
τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη, καὶ ἐγείνατο παῖδα 6Ι 
Ναυσίϑοον μεγάϑυμον, ὃς ἐν Φαίηξιν ἄνασσεν᾽ 

Ναυσίϑοος δ᾽ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ᾽ ᾿Δλκινοόν τε. 
τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ᾽ ἀργυρότοξος ᾿ἀπόλλων 
νυμφίον ἐν μεγάρῳ, μέαν οἴην παῖδα λιπόντα 85 
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᾿ἀρήτην- τὴν δ᾽ ᾿Δλκίνοος ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν, 
καί μιν ἔτιο᾿ ὡς οὔτις ἐπὶ χϑονὶ τίεται ἄλλη, 
ὅσσαι νῦν γε γυναῖκες ὑπ᾽ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν. 
ὡς κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν 

ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ᾽ αὐτοῦ ᾿4λκινόοιο 10 
χαὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα ϑεὸν ὡς εἰσορόωντες 
δειδέχαται μύϑοισιν, ὅτε στείχῃσ᾽ ἀνὰ ἄστυ. 
οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσϑλοῦ" 
οἷσίν τ᾽ εὖ φρονέῃσι καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει. 
εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ᾽ ἐνὶ ϑυμῷῶ, ΤΌ 

ἐλπωρή τοι ἐπειτὰ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσϑαι 
οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν." 
Ὃς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις ᾿'4ϑήνη 

πόντον ἐπὶ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινὴν, 
ἵκετο δ᾽ ἐς Μαραϑῶνα καὶ εὐρυάγυιαν ᾿ϑήνην, 80 
δῦνε δ᾽ Ἐρεχϑῆος πυκινὸν δόμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
᾿Αλκινόου πρὸς δώματ᾽ ἴε κλυτά" πολλὰ δὲ οἱ κῆρ 
ὥρμαιν᾽ ἱσταμένῳ. πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσϑαι. 
ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης 
δῶμα κάϑ' ὑψερεφὲς μεγαλήτορος ᾿4λκινόοιο. 88 
χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέατ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 
ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ ϑροιγκὸς κυάνοιο: 
χούσειαι δὲ ϑύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸς ἔεργον 
σταϑμοὶ δ᾽ ἀργύρεοι ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ, 
ἀργύρεον δ᾽ ἐφ᾽ ὑπερϑύριον. χρυσέη δὲ κορώνη. 90 
χρύσειοι δ᾽ ἑκάτερϑε καὶ ἀργύρεοι κύνες ἦσαν, 
οὺς Ἥφαιστος ἔτευξεν ἰδυέῃσι πραπίδεσσιν 
δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος ᾿Δλκινόοιο, 
ἀϑανάτους ὄντας καὶ ἀγήρως ἤματα πάντα. 
ἐν δὲ ϑοόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 90 
ἐς μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερὲς, ἔνϑ'᾽ ἐνὶ πέπλοι 

λεπτοὶ ἐΐννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν. 
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ἔνϑα δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο 
πίνοντες καὶ ἔδοντες" ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον. 
χρύσειοι δ᾽ ἄρα κοῦροι ἐϊὐδμήτων ἐπὶ βωμῶν 100 
ἕστασαν αἰϑομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες, 
φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσιν. 
πεντήκοντα δέ οἵ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες 
αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπὸν, 
αἱ δ᾽ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν 106 
ἥμεναι, οἷά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο" 
καιροσέων δ᾽ ὀϑονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον. 
ὅσσον Φαίηκες περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν 
νῆα ϑοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὡς δὲ γυναῖκες 
ἱστὸν τεχνῆσσαι" πέρι γάρ σφισι δῶκεν ᾿'ϑήνη ΗῸ 
ἔργα τ ἐπίστασϑαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσϑλᾶς. 
ἔχτοσϑεν δ᾽ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι ϑυρᾶων 
τετράγυος᾽ περὶ δ᾽ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωϑεν. 
ἔνϑα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκει τηλεϑόωντα, 
ὄγχναι καὶ δοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι 116 
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεϑόωσαι. ᾿ 
τάων οὔποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ᾽ ἀπολείπει 
χείματος οὐδὲ ϑέρευς, ἐπετήσιος" ἀλλὰ μαλ αἰεὶ 
Ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει. 
ὄγχνη ἐπ᾽ ὄγχνῃ γηράσκει. μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλῳ, 130 
αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλὴ, σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ. 
ἔνϑα δέ οἵ πολύκκρπος ἀλωὴ ἐρρίζωται. 
τῆς ἕτερον μὲν ϑειλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ 
τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ᾽ ἄρα τε τρυγόωσιν, 
ἄλλας δὲ τραπέουσι" πάροιϑε δέ τ᾽ ὄμφακές εἰσιν 125 
ἄνϑος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκάξουσιν. 
ἔνϑα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον 

παντοῖαι πεφύασιν. ἐπηετανὸν γανύωσαι" 
ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ᾽ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα 
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σκίδναται, ἡ δ᾽ ἑτέρωϑεν ὑπ᾽ αὐλῆς οὐδὸν ἕησιν 130 
πρὸς δόμον ὑψηλὸν, ὅϑεν ὑδρεύοντο πολῖται. 
τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐν ᾿4λκινόοιο ϑεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

᾿ Ἔνϑα στὰς ϑηεῖτο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα ἑῷ ϑηήσατο ϑυμῷ, 
καρπαλίμως ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος εἴσω. 135 
εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας 
σπένδοντας δεπάεσσιν ἐὐσκόπῳ ᾿Δργειφόντῃ, 
ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου. 
αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
πολλὴν ἠέρ᾽ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν ᾿4ϑήνη, 140 
ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ ᾿ἀρήτην τε καὶ ᾿Δλκένοον βασιλῆα. 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ᾽'Ζρήτης βάλε γούνασι χεῖρας Ὀδυσσεὺς, 
καὶ τότε δή ῥ᾽ αὐτοῖο πάλιν χύτο ϑέσφατος ἀήρ. 
οἱ δ᾽ ἄνεῳ ἐγένοντο δόμον κάτα φῶτα ἰδόντες, 
ϑαύμαξον δ᾽ ορόωντες" ὁ δ᾽ ἐλλιτάνευεν Ὀδυσσεύς 

.» Δρήτη, ϑύγατερ Ῥηξήνορος ἀντιϑέοιο, 146 
σόν τε πόσιν σά τε γούναϑ᾽ ἱκάνω πολλὰ μογήσας, 
τούσδε τε δαιτυμόνας, τοῖσιν ϑεοὶ ὄλβια δοῖεν 
ξωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕκαστος 
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροισι γέρας 8᾽ ὅ τι δῆμος ἔδωκεν. 150 
αὐτὰρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ᾽ ἵχέσϑαι 
ϑᾶάσσον, ἐπειδὴ δηϑὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω."“ 
Ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ξζετ᾽ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίησιν 

πὰρ πυρί: οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος, 198 
ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν 
καὶ μύϑοισι κέκαστο, παλαιά τὲ πολλά τε εἰδώς " 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

.»» Δλκένο᾽, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικεν, 
ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧἦσϑαι ἐπὶ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν" 160 
οἵδε δὲ σὸν μῦϑον ποτιδέγμενοι ἐσχανόωνται. 
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ἀλλ᾽ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου 
εἷσον ἀναστήσας, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον 
οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ “1 τερπικεραύνῳ 
σπείσομεν, ὅσϑ᾽ ἱχέτῃσιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ᾽' 165 
δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων." 
Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ ἄκουσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Δλκινόοιο. 

χειρὸς ἑλὼν Ὀδυσῆα ὑδηρ δὴν ποικιλομήτην 
ὦρσεν ἀπ᾽ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ ϑρόνου εἷσε φαεινοῦ, 
υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορα “αοδάμαντα, 170 

ὅς οἵ πλησίον ἷξε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευς φέρουσα 
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος. 
νίψασϑαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 175 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων. 
αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσϑε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 

καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος ᾿Δλκινόοιο 
»Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενος μέϑυ νεῖμον 

πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ ΖΙ[ὰὶ τερπικεραύνῳ 80 
σπείσομεν, ὅσϑ᾽ ἱκέτῃσιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ." 
᾿ Ὡς φάτο. Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα. 
νώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσαν τ' ἔπιόν ϑ' ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Δλκένοος ἀγορήσατο καὶ μετέεϊπεν 18 

.». Κέχλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
νῦν μὲν δαισάμενοι κατακξείετε οἴκαδ᾽ ἰόντες" 
ἠῶϑεν δὲ γέροντας ἐπὶ πλέονας καλέσαντες 

ξεῖνον ἐνὶ μεγάροις ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσιν 190 
ῥέξομεν ἱερὰ καλὰ, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπὴς 
μνησόμεϑ', ὥς χ᾽ ὁ ξεῖνος ἄνευϑε πόνου καὶ ἀνίης 
πομπῇ ὑφ᾽ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται 

᾿ 
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χαίρων καρπαλίμως, εἰ καὶ μᾶλα τηλόϑεν ἐστὶν, 
μηδέ τι μεσσηγύς γε κακὸν καὶ πῆμα πάϑησιν 196 
πρίν γε τὸν ἧς γαίης ἐπιβήμεναι" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα 

πείσεται ἅσσα οἱ Αϊσα κατὰ Κλῶϑες τε βαρεῖαι 

γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μὺν τέκε μήτηρ. 
εἰ δέ τις ἀϑανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουϑεν, 
ἄλλο τι δὴ τόδ᾽ ἔπειτα ϑεοὶ περιμηχανόωνται. 200 
αἰεὶ γὰρ τὸ πάρος γε ϑεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς 
ἡμῖν, εὖτ᾽ ἔρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας, 
δαίνυνταί τε παρ᾽ ἄμμι καϑήμενοι ἔνϑα περ ἡμεῖς. 
εἰ δ᾽ ἄρα τις καὶ μοῦνος ἰὼν ξύμβληται ὁδίτης, 
οὔτι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύϑεν εἰμὲν, 200 
ἐρο τὰν Κυκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

»Δλκίνο᾽, ἄλλο τί μοι μελέτω φρεσίν" οὐ γὰρ ἔγωγε 

ἀϑανάτοισιν ἔοικα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, ἀλλὰ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν. 10 
οὕστινας ὑμεῖς ἴστε μάλιστ᾽ ὀχέοντας ὀϊξὺν 
ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην 
καὶ δ᾽ ἔτι κεν καὶ μᾶλλον ἐγὼ κακὰ μυϑησαίμην, 
ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα ϑεῶν ἰότητι μόγησα. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ' 510 
οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο 
ἔπλετο, ἥτ᾽ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασϑαι ἀνάγκῃ 
καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένϑος ἔχοντα, 
ὡς καὶ ἐγὼ πένϑος μὲν ἔχω φρεσὶν, ἡ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 
ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ μὲ πάντων 2920 
ληϑάνει ὅσσ᾽ ἔπαϑον, καὶ ἐνιπλήσασϑαν ἀνώγει. 
ὑμεῖς δ᾽ ὀτρύνεσϑαι ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένῃηφιν, 
ὥς κ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆς ἐπιβήσετε πάτρης, 
καίπερ πολλὰ παϑόντα: ἰδόντα μὲ καὶ λίποι αἰὼν 
χτῆσιν ἐμὴν, δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα." 220 
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Ἃς ἔφαϑ᾽. οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ἠδ᾽ ἐχέλευον 
πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾿ ἔπιόν ϑ᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμός. 
οὗ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἷκόνδε ἕκαστος, Ά 
αὐτὰρ ὃ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς, 530 
πὰρ δέ οἵ ᾿4ρήτη τε καὶ ᾿Δλκένοος θεοειδὴς ' 
ἥσϑην᾽" ἀμφίπολοι δ᾽ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός. 
τοῖσιν δ᾽ ᾽Ζρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύϑων: 
ἔγνω γὰρ φᾶρος τε χιτῶνά τε εἵματ᾽ ἰδοῦσα 
καλὰ, τά ῥ᾽ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν " 5985 
καί μιν φωνήσασ: ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή" 
τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; τίς τοι τάδε εἴματ᾽ εδωκεν; 
οὐ δὴ φῆς ἐπὶ πόντον ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκέσϑαι; ““ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
»ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέως ἀγορεῦσαι 541 
κήἠδε᾽. ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες" 
τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὃ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾶς. 
᾿γυγίη τις νῆσος ἀπόπροϑεν εἰν ἁλὶ κεῖται, 
ἔνϑα μὲν ἤάτλαντος ϑυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψὼ, 945 
ναίει ἐὕπλόκαμος. δεινὴ ϑεός" οὐδέ τις αὐτῇ 
μίσγεται οὔτε ϑεῶν οὔτε ϑνητῶν ἀνθρώπων. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων 
οἷον, ἐπεί μοι νῆα ϑοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ 
Ζεὺς ἔλσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντω. 580 
[ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι, 
αὐτὰρ ἐγὼ τρύπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀμφιελίσσης 
ἐννῆμαρ φερόμην" δεκάτῃ δέ μὲ νυκτὶ μελαίνῃ 
νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν ϑεοὶ, ἔνϑὰ Καλυψὼ 
ναίει ἐύπλοόκαμος, δεινὴ ϑεὸς, ἤ μὲ λαβοῦσα 89 
ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν 
ϑήσειν ἀϑάνατον καὶ ἀγήρων ἤματα πάντα" 
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ἀλλ᾽ ἐμὸν οὔποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐπειϑεν,.] 

ἔνϑα μὲν ἑπτάετες ὠένον ἔμπεδον, εἵματα δ᾽ αἰεὶ 

δάκρυσι δεύεσκον. τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ: 260 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ὀγδόατόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλϑεν, 
καὶ τότε δή μ᾽ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσϑαι 
Ζηνὸς ὑπ᾽ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτῆς. 
πέμπε δ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν, 
σῖτον καὶ μέϑυ ἡδὺ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν, 586 
οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε. 
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων. 
ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα 
γαίης ὑμετέρης, γ γήϑησε δέ μοι φίλον ἦτορ 

δυσμόρῳ. ἢ γὰρ ἔμελλον ἔτι ξυνέσεσϑαι ὀϊξυις 270 
πολλῇ, τήν μοι ἐπῶρσε Ποσειδάων. ἐνοσίχϑων, 
ὃς μοι ἐφορμήσας ἀνέμους κατέδησε κέλευϑα, 
ὥρινεν δὲ ϑάλασσαν ἀϑέσφατον, οὐδέτι κῦμα 
εἴα ἐπὶ σχεδίης ἀδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι. 
τὴν μὲν ἔπειτα ϑύελλα διεσκέδασ᾽ - αὐτὰρ ἔγωγε 375 
νηχόμενος τόδε λαῖτμα διέτμαγον. ὄφρα μὲ γαίῃ 
ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 
ἔνϑα κέ μ᾽ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ᾽ ἐπὶ χέρσου. 
πέτρῃς πρὸς μεγάλῃσι βαλὸν καὶ ἀτερπέϊ χώρῳ" 
ἀλλ᾽ ἀναχασσώμενος νῆχον πάλιν, εἶος ἐπῆλθον 380 
ἐς ποταμὸν. τῇ δή μοι ἐείσατο χῶρος ἄριστος, 
λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ὴν ἀνέμοιο. 
ἐκ δ᾽ ἔπεσον ϑυμηγερέων, ἐπὶ δ᾽ ἀμβροσίη νὺξ 

ἤλυϑ᾽ - ἐγὼ δ᾽ ἀπάνευϑε διιπετέος ποταμοῖο 
ἐκβὰς ἐν ϑάμνοισι κατέδραϑον, ἀμφὶ ὃὲ φύλλα 285 
ἠφυσάμην" ὕπνον δὲ ϑεὸς κατ᾽ ἀπείρονα χεῦεν. 
ἔνϑα μὲν ἐν φύλλοισι, φίλον τετιημένος. ἥτορ,. 

εὗδον παννύχιος καὶ ἐπ᾽ ἠῶ καὶ μέσον ἤμαρ΄ 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος, καί με γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 
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ἀμφιπόλους δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ τεῆς ἐνόησα ϑυγατρὸὸ 590 
παιζούσας, ἐν δ᾽ αὐτὴ ἔην εἰκυῖα ϑεῇσιν. 
τὴν ἱκέτευσ᾽ - ἡ δ᾽ οὔτι νοήματος ἤμβροοτεν ἐσϑλοῦ, 
ὡς οὐκ ἂν ἕλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα 
ἐρξέμεν αἰεὶ γάρ. τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν. 
ἥ μοι σῖτον ἔδωκεν ἅλις ἠδ᾽ αἴϑοπα οἶνον, 295 
καὶ λοῦσ᾽ ἐν ποταμῷ, καί μοι τάδε εἵἴματ᾽ ἔδωκεν. 
ταῦτά τον ἀχνύμενός περ ἀληήϑείην κατέλεξα."“ 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Δλκέίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τὲ 
»»ξεῦν᾽, ἤτοι μὲν τοῦτό γ᾽ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησεν 
παῖς ἐμὴ, οὕνεκά σ᾽ οὔτι μετ᾽ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 800 
ἣγεν ἐς ἡμέτερον" σὺ δ᾽ ἄρα πρώτην ἵκέτευσας."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
ἥρως, μή μοι τοὔνεκ᾽ ἀμύνονα νείκεε κούρην" 
ἡ μὲν γάρ μ᾽ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἔπεσϑαι" 
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἔϑελον δείσας αἰσχυνόμενός τε, 800 
μή πῶς καὶ σοὶ ϑυμὸς ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι" 
δύσζήλοι γάρ τ᾽ εἰμὲν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων." 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Δλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 
οοξεῖν᾽, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήϑεσσι φίλον κῆρ 
μαψιδίως κεχολῶσθαι" ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα. 810 
αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4ϑηναίη καὶ άἅπολλον, 
τοῖος ἐὼν οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅτ᾽ ἐγώ περ. 
παῖδά τ᾽ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσϑαι 
αὖϑι μένων οἶκον δέ τ᾽ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην, 
εἴ κ᾿ ἐθέλων γε μένοις" ἀέκοντα δέ σ᾽ οὔτις ἐρύξει 215 

Φαιήκων" μὴ τοῦτο φίλον Ζ]ιἱὶ πατρὶ γένοιτο. 
πομπὴν δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς, 
αὔριον ἔς" τῆμος δὲ σὺ μὲν δεδμημένος ὕπνῳ 
λέξεαι, οἱ δ᾽ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηαι 
πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστὶν, 820 
εἴπερ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ᾽ Εὐβοίης, 
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τήνπερ τηλοτάτω φάσ᾽ ἔμμεναι οἵ μιν ἴδοντο 
λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανϑὸν Ῥαδάμανϑυν 
ἦγον ἐποψόμενον Τιτυὸν, Γαυήϊον υἱόν. 

καὶ μὲν οἱ ἔνϑ᾽ ἦλϑον, καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν 335 

ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ᾽ ὀπίσσω. 
εἰδήσεις δὲ καὶ αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὅσσον ἄρισται 
νῆες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναρρίπτειν ἅλα πηδῷ."- 
Ὡς φάτο, γήϑησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

εὐχόμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἔπος τ' ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 3830 
Ζεῦ πάτερ, αἴϑ'᾽ ὅσα εἶπε τελευτήσειεν ἅπαντα 

᾿Δλκίνοος" τοῦ μέν κεν ἐπὶ ξείδωρον ἄρουραν 
ἄσβεστον κλέος εἴη, ἐγὼ δέ κε πατρίδ᾽ ἱκοέίμην."" 
Ὡς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

κέκλετο δ᾽ ᾿άρήτη λευκώλενος ἀμφιπόλοισιν 388 
δέμνι ὑπ αἰϑούσῃ ϑέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ 
πορφύρεέ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερϑε τάπητας, 
χλαίνας τ᾿ ἐνθέμεναι οὔλας καϑύπερϑεν ἔσασϑαι. 
αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἐχουσαι" 
αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι, 3.10 
ὥτρυνον Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν" 
»Ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε" πεποίηται δέ τοι εὐνή."" 

ὡς φάν᾽ τῷ δ᾽ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι. 

ὡς ὁ μὲν ἔνϑα καϑεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσιν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ: 845 
᾿Αλκίνοος δ᾽ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, 
πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχος πόρσυνε καὶ εὐνήν. 
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ΟΣΥΥΣ ΣΉ ΓΗ ΣΝ 

Ὀδυσσέως σύσταδις πρὸς Φαίακας. 
5 

μυὸς δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
ὥρνυτ᾽ ἀθ᾽.ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος ᾿Δλκινόοιο. 

ἂν ὁ᾽ ἄρα διογενὴς ὥρτο πτολίπορϑος Ὀδυσσεύς. 

τοῖσιν δ᾽ ἡγεμόνευ ἱερὸν μένος, ̓ Δλκινόοιο 

Φαιήκων ἀγορήνδ᾽, σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυχτο. ὃ 
ἐλθόντες δὲ καϑῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίϑοισιν 

πλησίον" ἡ δ᾽ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος ᾿4λκινόοιο, 
νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα. 
καί ῥὰ ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦϑον: [10 

»Ζεῦτ᾽ ἄγε. Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες. 
εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύϑησϑε. 
ὃς νέον ᾿Αλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα 
πόντον ἐπιπλαγχϑεὶς. δέμας ἀϑανάτοισιν ὁμοῖος."“ 
Ὡς εἰποῦσ᾽ ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 1 

καρπαλύμως δ᾽ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τὲ καὶ ξδραι 
ἀγρομένων. πολλοὶ δ᾽ ἄρα ϑηήσαντο ἰδόντες 
υἱὸν “αέρταο δαΐφρονα. τῷ δ᾽ ἀρ᾽ ᾿ϑήνη 
ϑεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὥὦμοις, 
καί μιν μακρότερον καὶ πάσσονα ϑῆκεν ἰδέσθαι, 30 
ὥς κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεσσι γένοιτο 
δεινός τ᾽ αἰδοῖδς τε, καὶ ἐκτελέσειεν ἀέϑλους 

πολλοὺς. τοὺξ Φαίηκες ἐπειρήσαντ Ὀδυσῆος. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Δλκίνοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 25 

υΚέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
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ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
ν “ ᾽ 3 φ ΑΓ ἡ " Ἅ ΘΔ ᾿ς 

ξεῖνος ὅδ᾽, οὐκ οἷδ ὅστις. ἀλώμενος ἵκετ ἐμὸν δῶ. 
ἠδ πρὸς ἠοίων ἢ ἑσπερίων ἀνθρώπων" 
πομπὴν ὃ ὀτρύνει, καὶ λίσσεται ἔμπεδον εἶναι. 80 
ἡμεῖς δ᾽, ὡς τὸ πάρος περ. ἐποτρυνώμεϑα πομπήν. 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος, ὅτις κ᾿ ἐμὰ δώμαϑ' ἵκηται, 
ἐνθάδ᾽ ὀδυρόμενος δηρὸν μένει εἵνεκα πομπῆς. 
ἀλλ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν 
πρωτόπλοον. κούρω δὲ δύω καὶ πεντήκοντα ΕΗ 
κρινάσϑων κατὰ δῆμον, ὅσοι πάρος εἰσὶν ἄριστοι. 
δησάμενοι δ᾽ εὖ πάντες ἐπὶ κληΐσιν ἐρετμὰ 
ἔχβητ᾽ αὐτὰρ ἔπειτα ϑοὴν ἀλεγύνετε δαῖτα 
ο ΄ ΄ ΒΆ. αὶ ’ 2 λ 2 3 -, ,΄ 

ἡμέτερόνδ ἐλθόντες" ἐγὼ ὃδ΄ εὖ πᾶσι παρέξω. 
᾿ Ἁ - 3 7 ᾿ 2 Ἁ Ὁ. " 

κουροισιν μὲν ταῦτ ἐπιτέλλομαι" αὐτὰρ οἵ ἄλλοι 40 

σκηπτοῦχοι. βασιλῆες ἐμὰ πρὸς δώματα καλὰ 
ἔρχεσϑ᾽, ὄφρα ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισι φιλέωμεν᾽ 
μηδέ τις ἀρνείσϑω" καλέσασϑε δὲ ϑεῖον ἀοιδὸν. 
“]ημόδοκον: τῷ γάρ ῥὰ ϑεὸς πέρι δῶκεν ἀοιδὴν 

᾿ [ἢ ν ΄ ᾿, ΄ κ; 

τέρπειν, ὄππη ϑυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν." 45 
Ἃς «ὥρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

σκηπτοῦχοι" κῆρυξ δὲ μετῴχετο ϑεῖον ἀοιδόν. 
κούρω δὲ κρινϑέντε δύω καὶ πεντήκοντα 
βήτην, ὡς ἐκέλευσ᾽, ἐπὶ ϑῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν, 50 
νῆα μὲν οἵγε μέλαιναν ἁλὸς βένϑοσδε ἔρυσσαν, 
ἐν δ᾽ στὸν τ᾽ ἐτίϑεντο καὶ ἱστία νηὶ μελαίνῃ, 
ἠρτύναντο δ᾽ ἐρετμὰ τροποῖς ἐν δερματίνοισιν, 
πάντα κατὰ μοῖραν" ἀνά ϑ᾽ ἱστία λευκὰ πέτασσαν. 
- τς ἢ , “.ν.2. ὦν ὡ “ων ἢ »" νι; ὑψοῦ δ᾽ ἐν νοτίῳ τήνγ᾽ ὥρμισαν" αὐτὰρ ἔπειτα 90 

΄ 3 2 , “" 7 ’, » 

βάν δ᾽ ἴμεν ᾿Αλκινόοιο δαΐφρονος ἐς μέγα δῶμα. 
- "» 3 Ἶ κ δ Ἁ ΄ 2 -" 

πλῆντο δ᾽ ἀρ᾽' αἴϑουσαί τε καὶ ἕρκεα καὶ δόμοι ἀνδρῶν 

[ἀγρομένων᾽ πολλοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν νέοι ἠδὲ παλαιοί. 
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τοῖσιν δ᾽ ᾿Δλκένοος δυοκαίδεκα μῆλ᾽ ἱέρευσεν, 
ὀκτὼ δ᾽ ἀργιόδοντας ὕας, δύο δ᾽ εἰλίποδας βοῦς" 60 
τοὺς δέρον ἀμφί ϑ᾽ ἕπον, τετύκοντό τε δαῖτ᾽ ἐρατεινήν. 
Κῆρυξ δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδὸν, 

τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε, δίδου δ᾽ ἀγαϑόν τε κακόν τε" 
ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν. 
τῷ δ᾽ ἄρα Ποντόνοος ϑῆκε ϑρόνον ἀργυρόηλον 65 
μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας" 
κὰδ δ᾽ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν 
αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσϑα! 
κῆρυξ: πὰρ δ᾽ ἐτίέϑει κάνεον καλήν τε τράπεξαν, 
πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. ΤῸ 
οἱ δ᾽ ἐπὶ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 
Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν, 
οἴμης τῆς τότ᾽ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανεν, 
νεῖχος Ὀδυσσῆος καὶ Πηλείδεω ᾿άχιλῆος, 76 
ὥς ποτε δηρίσαντο ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαλείῃ 
ἐχπάγλοις ἐπέεσσιν, ἄναξ δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Δγαμέμνων 
χαῖρε νόῳ, ὅτ᾽ ἄριστοι ᾿ἀχαιῶν δηριόωντο. 
ὡς γάρ οἵ χρείων μυϑήσατο Φοῖβος ᾿Ζπόλλων 
Πυϑοῖ ἐν ἠγαϑέῃ, ὅ8᾽ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν 80 
χρησόμενος" τότε γάρ δα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ 
Τρωσί τε καὶ Ζαναοῖσι Ζιὸς μεγάλου διὰ βουλᾶς. 

Ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
πορφύρεον μέγα φᾶρος ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 
κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ πρόσωπα᾽ 88 
αἴδετο γὰρ Φαίηκας ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυα λείβων. 
ἤτοι ὅτε λήξειεν ἀείδων ϑεῖος ἀοιδὸς, 

δάκρυ᾽ ὁμορξάμενος κεφαλῆς ἄπο φᾶρος ἕλεσκεν 
καὶ δέπας ἀμφικύπελλον ἑλὼν σπείσασκε θεοῖσιν". 
αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν 90 
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ἃς 

Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν, 
ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν. 
ἔνϑ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνϑανε δάκρυα λείβων, 
᾿Δλκίνοος δέ μιν οἷος ἐπεφράσατ᾽ ἠδ᾽ ἐνόησεν 
ἥμενος ἄγχ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν. 95 
αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα : 

οοΚέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 
ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεϑα ϑυμὸν ἐΐσης 
φόρμιγγός 9᾽, ἢ δαιτὶ συνήορός ἐστι ϑαλείῃ: 
νῦν δ᾽ ἐξέλθωμεν καὶ ἀέϑλων πειρηϑῶμεν 100 
πάντων, ὥς χ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν, 
οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγιγνόμεϑ᾽ ἄλλων 
πύξ τε παλαισμοσύνῃ τε καὶ ἄἅλμασιν ἠδὲ πόδεσσιν." 
Ὃς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο. 

κὰδ δ᾽ ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν. 
“ημοδόκου δ᾽ ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν ἐκ μεγάροιο 106 
κῆρυξ- ἦρχε δὲ τῷ αὐτὴν ὁδὸν ἥνπερ οἵ ἄλλοι 
Φαιήκων οἱ ἄριστοι, ἀέϑλια ϑαυμανέοντες. 
βὰν δ᾽ ἴμεν εἰς ἀγορὴν, ἅμα δ᾽ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος, 
μυρίοι" ὧν δ᾽ ἵσταντο νέοι πολλοί τε καὶ ἐσθλοί. 110 
ὥρτο μὲν ᾿ἀκρόνεώς τε καὶ ᾿ῷκύαλος καὶ Ἐλατρεὺς͵ 
Ναυτεύς τε Πρυμνεύς τε καὶ ᾿Δγχίαλος καὶ Ἐρετμεὺς 
Ποντεύς τε Πρῳρεύς τε, Θόων. ᾿ἀναβησίνεώς τε 

᾿ΑἈμφίαλός ϑ΄. υἱὸς Πολυνήου Τεκτονίδαο" 
ἂν δὲ καὶ Εὐρύαλος, βροτολοιγῷ ἴσος ᾽Αρηΐ, 11ὅ 
Ναυβολίδης ϑ᾽. ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τὲ 
πάντων Φαιήκων μετ᾽ ἀμύμονα “αοδάμαντα. 
ἂν δ᾽ ἔσταν τρεῖς παῖδες ἀμύμονος .4λπινόοιο, 
“Δαοδάμας 8᾽ “Δ4λιός τε καὶ ἀντέθεος Κλυτόνηος" 

οὗ δ᾽ ἤτοι πρῶτον μὲν ἐπειρήσαντο πόδεσσιν. [130 
τοῖσι δ᾽ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος᾽ οἱ δ᾽ ἅμα πάντες 

- καρπαλίμως ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. ! 
Ηοιποτὶ Οἀάγβεθᾶ. 3 
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τῶν δὲ ϑέειν ὄχ ἄριστος ἔην Κλυτόνηος ἀμύμων" 
ὅσσον τ ἐν νειῷ οὖρον πέλει ἡμιόνοιιν, 
τύσσον ὑπεκπροϑέων λαοὺς ἵκεϑ', οἱ δ᾽ ἐλίποντο. 125 
οἱ δὲ παλαιμοσύνης ἀλεγεινῆς πειρήσαντο" 
τῇ δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύαλος ἀπεκαίνυτο πάντας ἀρίστους. 
ἅλματι δ᾽ ᾿Αμφίαλος πάντων προφερφέστατος ἧεν" 
δίσκῳ δ᾽ αὖ πάντων πολὺ φέρτατος ἦεν Ἐλατρεὺς, 
πὺξ δ᾽ αὖ Μαοδάμας, ἀγαϑὸς παῖς ᾿Δλκινόοιο. [180 

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες ἐτέρφϑησαν φρέν᾽ ἀέϑλοις, 
τοῖς ἄρα “αοδάμας μετέφη παῖς ᾿4λκινόοιο 

.» Ζεῦτε, φίλοι, τὸν ξεῖνον ἐρώμεϑα εἴ τιν ἄεϑλον 
οἶδέ τε καὶ δεδάηκε: φυήν γε μὲν οὐ κακός ἐστιν, 
μηρούς τε κνήμας τε καὶ ἄμφω χεῖρας ὕπερϑεν 185. 
αὐχένα τε στιβαρὸν μέγα τε σϑένος" οὐδέ τι ἥβης 
'δεύεται, ἀλλὰ κακοῖσι συνέρρηκται πολέεσσιν. 
οὐ γὰρ ἔγωγέ τέ φημι κακώτερον ἄλλο ϑαλάσσης 
ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη." 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 140’ 
.»Παοδάμα, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

[αὐτὸς νῦν προκάλεσσαι ἰὼν καὶ πέφραδε μῦϑον.]"“ 
Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσ᾽ ἀγαϑὸς παῖς ᾿Αλκινόοιο. 

στὴ ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν καὶ Ὀδυσσῆα προσέειπεν 
.»Ζεῦρ᾽ ἄγε καὶ σὺ, ξεῖνε πάτερ, πείρησαι ἀέϑλων. 

εἴ τινά που δεδάηκας" ἔοικε δέ σ᾽ ἴδμεν ἀέϑλους. 146 

οὐ μὲν γὰρ μεῖξον κλέος ἀνέρος ὄφρα κεν ἦσιν. 
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἕῇσιν. 
ἀλλ᾽ ἄγε πείρησαι, σκέδασον δ᾽ ἀπὸ κήδεα ϑυμοῦ" 
σοὶ δ᾽ ὁδὸς οὐχέτι δηρὸν ἀπέσσεται, ἀλλά τοι ἤδη 150. 
νηῦς τὲ κατείρυσται καὶ ἐπαρτέες εἰσὶν ἑταῖροι." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυοσ-- 
σεύς 

»»]Ἱαοδάμα. τί μὲ ταῦτα κελεύετε κερτομέοντες ; 
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κήδεα μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἥπερ ἄεϑλοιυ, 
ὃς πρὶν μὲν μάλα πόλλ᾽ ἔπαϑον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα, 
νῦν δὲ μεϑ' ὑμετέρῃ ἀγορῇ νόστοιο χατίζων 166 
ἧμαι, λισσόμενος βασιλῆά τὲ πάντα τε δῆμον.“ 

Τὸν δ᾽ αὐτ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο νείκεσε τ᾽ ἄντην 

»οὐ γάρ σ᾽ οὐδὲ, ξεῖνε, δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω 
ἄϑλων, οἷά τε πολλὰ μετ ἀνθρώποισι πέλονται. 160 
ἀλλὰ τῷ ὅσϑ᾽ ἅμα νηὶ πολυκληΐῖδι ϑαμίζων, 
ἀρχὸς ναυτάων οἵτε πρηκτῆρες ἔασιν, 
φόρτου τὲ μνήμων καὶ ἐπίσκοπος εἶσιν ὁδαίων 
κερδέων 8 ἁρπαλέων" οὐδ᾽ ἀϑλητῆρι ἔοικας."" 
“Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυο- 

σεύς 168 

ξεῖν. οὐ καλὸν ἔειπες" ἀτασϑάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας. 
οὕτως οὐ πάντεσσι ϑεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν 
ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ᾽ ἀρ φρένας οὔτ᾽ ἀγορητύν. 
ἄλλος μὲν γάρ τ᾽ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνὴρ. ͵ 
ἀλλὰ ϑεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει. οἵ δέ τ᾽ ἐς αὐτὸν 170 
τερπόμενοι λεύσσουσιν: ὁ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύει 
αἰδοῖ μειλιχέῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν, 
ἐρχόμενον δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεὸν ὡς εἰσορόωσιν. 
ἄλλος δ᾽ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀϑανάτοισιν, 
ἀλλ᾽ οὔ οἱ χάρις ἀμφιπεριστέφεται ἐπέεσσιν, 170 

ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπὲς, οὐδέ κεν ἄλλως 
οὐδὲ ϑεὸς τεύξειε, νόον δ᾽ ἀποφάλιος ἐσσι. 

ὥρινάς ΠῈΣ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν. 

εἰπὼν οὐ κατὰ κόσμον" ἐγὼ δ᾽ οὐ νῆϊς ἀέϑλων, 

ὡς σύγε μύυϑεῖαι; ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν ὀΐω 180 

ἔμμεναι, ὄφρ᾽ ἥβῃ τε πεποίϑεα χερσί τ' ἐμῇσιν. 
νῦν δ᾽ ἔχομαι κακότητι καὶ ἄλγεσι" πολλὰ γὰρ ἔτλην. 
ἀνδρῶν τὲ πτολέμους ἀλεγεινά τὲ κύματα πείρων. 

ἀλλὰ καὶ ὡς κακὰ πολλὰ παϑὼν πειρήσομ᾽ ἀέϑλων᾽" 
8} 
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ϑυμοδακὴς γὰρ μῦϑος" ἐπώτρυνας δέ μὲ εἰπών.““ 185 
Ἦ ῥα καὶ αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον 

μείζονα καὶ πάχετον, στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ 

ἢ οἵῳ Φαίηκες ἐδίσκεον ἀλλήλοισιν. 
τόν ῥα περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς, 
βόμβησεν δὲ λίϑος" κατὰ δ᾽ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ 190 
Φαίηκες δολιχήρετμοι. ναυσίκλυτοι ἄνδρες, 
λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς" ὁ δ᾽ ὑπέρπτατο σήματα πάντα 
δίμφα ϑέων ἀπὸ χειρός" ἔϑηκε δὲ τέρματ᾽ ᾿ϑήνη 
ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 

.» Καί καὶ ἁλαός τοι, ξεῖνε, διακρένειε τὸ σῆμα 198 
ἀμφαφόων: ἐπεὶ οὔτι μεμιγμένον ἐστὶν ὁμίλῳ, 
ἀλλὰ πολὺ πρῶτον. σὺ δὲ ϑάοσε: τόνδε γ᾽ ἄεϑλον: 
οὔτις Φαιήκων τόνγ᾽ ἵξεται οὐδ᾽ ὑπερήσει."“" 
Ὃς φάτο, γήϑησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

χαίρων οὔνεχ ἕταϊῖρον ἐνηέα λεῦσσ᾽ ἐν ἀγῶνι. 900 
καὶ τότε κουφότερον μετεφώνεε Φαιήκεσσιν 
Τοῦτον νῦν ἀφίκεσϑε, νέοι᾽ τάχα δ᾽ ὕστερον ἄλλον 

ἥσειν ἢ τοσσοῦτον ὀΐομαι ἢ ἔτι μᾶσσον. 
τῶν δ᾽ ἄλλων ὅτινα κραδίη ϑυμὸς τε κελεύει, 
δεῦρ᾽ ἄγε πειρηϑήτω, ἐπεί μ’ ἐχολώσατε λίην, 205 
ἢ πὺξ ἠὲ πάλῃ ἢ καὶ ποσὶν, οὔτι μεγαίρω, 
πάντων Φαιήκων πλήν γ᾽ αὐτοῦ “αοδάμαντος. 
ξεῖνος γάρ μοι δδ᾽ ἐστί" τίς ἂν φιλέοντι μάχοιτο; 
ἄφρων δὴ κεῖνός γε καὶ οὐτιδανὸς πέλει ἀνὴρ, 
ὅστις ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρηται ἀέϑλων 510 
δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ" ξο δ᾽ αὐτοῦ πάντα κολούει. 
τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ πέρ τιν ἀναίνομαι οὐδ᾽ ἀϑερίζω. 
ἀλλ ἐθέλω ἴδμεν καὶ πειρηϑήμεναι ἄντην. 
πάντα γὰρ οὐ κακός εἶμι, μετ᾽ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεϑλοι. 
εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐΐξοον ἀμφαφαάασϑαι" 215 
πρῶτός κ' ἄνδρα βάλοιμι ὀϊστεύσοας ἐν ὁμίλῳ 
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ἀνδρῶν δυσμενέων, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι 
ἄγχι παρασταῖεν καὶ τοξαζοίατο φωτῶν. 
οἷος δή μὲ Φιλοχτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅτε τοξαξοίμεϑ' ᾿4χαιοί. 220 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι, 
ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χϑονὶ σῖτον ἔδοντες. 
ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριξέμεν οὐκ ἐθελήσω, 

9᾽ Ἡρακλῆϊ οὔτ᾽ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆϊ, 
οἵ ῥὰ καὶ ἀϑανάτοισιν ἐρίξζεσκον περὶ τόξων. 395 
τῷ ῥα καὶ αἷψ᾽ ἔϑανεν μέγας Εὔρυτος, οὐδ᾽ ἐπὶ γῆρας 
ἵκετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι: χολωσάμενος γὰρ ᾿Δπόλλων 
ἔχτανεν, οὕνεχαά μὲν προκαλίξετο τοξάξεσϑαι. 

δουρὶ δ᾽ ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ. 
οἴοισιν δείδοικα ποσὶν μή τις μὲ παρέλθῃ 280 
Φαιήκων. λίην γὰρ ἀεικελίως ἐδαμάσϑην 
κύμασιν ἐν πολλοῖς, ἐπεὶ οὐ κομιδὴ κατὰ νῆα 
ἦεν ἐπηετανός" τῷ μοι φίλα γυῖα λέλυνται."“ 
Ἃς ἐἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ᾽ 

᾿Δλκίνοος δέ μὲν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπεν 338 
οοὐἰεῖν᾽, ἐπεὶ οὐκ ἀχάριστα μεϑ' ἡμῖν ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, 

ἀλλ ἐϑέλεις ἀρετὴν σὴν φαενέμεν; ἥ τοι ὀπηδεῖ, 

χωόμενος ὅτι σ οὗτος ἀνὴρ ἐν ἀγῶνι παραστὰς 
νείκεσεν, ὡς ἂν σὴν ἀφετὴν βροτὸς οὔτις ὄνοιτο 
ὅστις ἐπίσταιτο ἣσι φρεσὶν ἄρτια βάξειν" 240 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐμέϑεν ξυνίει ἔπος, ὄφρα καὶ ἄλλῳ 

εἴπῃς ἡρώων, ὅτε κεν σοῖς ἐν μεγάροισιν 
δαινύῃ παρὰ σῇ τ ἀλόχῳ καὶ σοῖσι τέκεσσιν, 
ἡμετέρης ἀρετῆς μεμνημένος, οἷα καὶ ἡμῖν 
Ζεὺς ἐπὶ ἔργα τίϑησι διαμπερὲς ἐξέτι πατρῶν. 348 
οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταὶ, 
ἀλλὰ ποσὶ κραιπνῶς ϑέομεν καὶ νηυσὶν ἄριστοι, 
αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίϑαρίς τε χοροί τὲ 
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εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ λοξετρά τὲ ϑερμὰ καὶ εὐναί. 
ἀλλ᾽ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι, 350 
παίσατε, ὥς χ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνίσπῃ οἷσι φίλοισιν, 
οἴκαδε νοστήσας, ὅσσον περιγιγνόμεϑ'᾽ ἄλλων 
ναυτιλίῃ καὶ ποσσὶ καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ. 
Ζημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρμιγγα λίγειαν 
οἰσέτω, ἣ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.“ “55 
Ὡς ἐφατ᾽ ᾿Δλκένοος ϑεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ 

οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος. 
αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν 
δήμιοι, οἵ κατ ἀγῶνας ἐὺ πρήσσεσκον ἕκαστα, 
λείηναν δὲ χορὸν, καλὸν δ᾽ εὔρυναν ἀγῶνα. 260 
κῆρυξ δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φέρων φόρμιγγα λίψγειαν 
“ημοδόκῳ᾽ ὁ δ᾽ ἔπειτα κί᾽ ἐς μέσον" ἀμφὶ δὲ κοῦροι 
πρωϑῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηϑμοῖο, 
πέπληγον δὲ χορὸν ϑεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
μαρμαρυγὰς ϑηεῖτο ποδῶν, ϑαύμαζε δὲ ϑυμῷ. 265 

“Αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν 
ἀμφ᾽ “άρεος φιλότητος ἐὐστεφάνου τ᾽ ᾿φροδίτης; 
ὡς τὰ πρῶτα μίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισιν 
λάϑρῃ᾽ πολλὰ δ᾽ ἔδωκε, λέχος δ᾽ ἤσχυνε καὶ εὐνὴν 
Ἡφαίστοιο ἄνακτος: ἄφαρ δὲ οἱ ἄγγελος ἦλϑεν 2170 
Ἥλιος, ὃ σφ᾽ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι. 
Ἥφαιστος δ᾽ ὡς οὖν ϑυμαλγέα μῦϑον ἄκουσεν, 
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα. κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων, 
ἐν δ᾽ ἔϑετ᾽ ἀκμοϑέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς 
ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖϑι μένοιεν. 275 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος "άρει, 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς ϑάλαμον, ὅϑι οἱ φίλα δέμνι ἔκειτο, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ" 
πολλὰ δὲ καὶ καϑύπερϑε μελαϑρόφιν ἐξεκέχυντο, 
ηῦτ ἀράχνια λεπτὰ, ταγ᾽ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο, 980 
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οὐδὲ ϑεῶν μακάρων πέρι γὰρ δολόεντα τέτυκτο. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν, 
εἴσατ᾽ ἴμεν ἐς Πῆμνον, ἐϊκτίμενον πτολίεϑρον, 

ἥ οἱ γαιάων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων. 
οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε χρυσήνιος Ἄρης, 985 
ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα" 
βὴ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δῶμα περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο, 
ἰσχανόων φιλότητος ἐϊὐστεφάνου Κυϑερείης. 
ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισϑενέος Κρονίωνος 
ἐρχομένη κατ ἄρ᾽ ξξεϑ᾽ ὁ δ᾽ εἴσω δώματος ἤει, 390 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος ι'ἱ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 

»»Ζεῦρο, φίλη, λέκτρονδε τραπείομεν. εὐνηθέντες" 
οὐ γὰρ ἔϑ' Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη 
οἴχεται ἐς Δῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους."“ 
Ὃς φάτο, τῇ δ᾽ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηϑῆναι. 295 

τὼ δ᾽ ἐς δέμνια βάντε κατέδραϑον" ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ 
τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος Ἡφαίστοιο. 
οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν οὐδ᾽ ἀναεῖραι. 
καὶ τότε δὴ γίγνωσκον, ὅτ᾽ οὐκέτι φυκτὰ πέλοντο. 
ἀγχίμολον δὲ σφ᾽ ἦλϑε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις, 300 
αὖτις ὑποστρέψας. πρὶν Δήμνου γαῖαν ἵχέσϑαι" 
Ἠέλιος γάρ οἱ σκοπιὴν ἔχεν εἶπέ τε μῦϑον. 
[βῆ δ᾽ ἴμεναι πρὸς δῶμα. φίλον τετιημένος ἦτορ 
ἔστη δ᾽ ἐν προϑύροισι. χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει" 
σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησε, γέγωνέ τε πᾶσι ϑεοῖσιν 8065 

»» Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες, 
δεῦϑ᾽. ἵνα ἔργα γελαστὰ καὶ οὐκ ἐπιεικτὰ ἴδηδϑε. 

ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη 
αἰὲν ἀτιμάξει. φιλέει δ᾽ ἀΐδηλον άρηα, 
οὕνεχ ὁ μὲν καλός τε καὶ ἀρτίπος, αὐτὰρ ἔγωγε 310 
ἠπεδανὸς γενόμην ἀτὰρ οὔτι μοι αἴτιος ἄλλος, 
ἀλλὰ τοκῆε δύω, τὼ μὴ γείνασϑαι ὄφελλον. 
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ἀλλ ὄψεσϑ᾽, ἵνα τώγε καϑεύδετον ἐν φιλύτητι; 
εἰς ἐμὰ δέμνια βάντες: ἐγὼ δ᾽ ὁρόων ἀκάχημαι. 
οὐ μέν σφεας ἔτ᾽ ἔολπα μίνυνϑά γε κειέμεν οὕτω, 315 
καὶ μάλα περ φιλέοντε: τάχ᾽ οὐκ ἐθελήσετον ἄμφω 
εὕδειν: ἀλλά σφως δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει, 
εἰσόκε μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδώσει ἔεδνα, 
ὅσσα οἱ ἐγγνάλιξα κυνώπιδος εἵνεκα κούρης, 

οὕνεκά οἵ καλὴ ϑυγάτηρ, ἀτὰρ οὐκ ἐχέϑυμος.“ς“ 350 
Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἀγέροντο ϑεοὶ ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ" 

ἦλϑε Ποσειδάων γαιήοχος, ἢλ9᾽ ἐριούνης 
Ἑρμείας, ἦλϑεν δὲ ἄναξ ἑκάεργος ᾿Δἀπόλλων. 
ϑηλύτεραι ὃξ ϑεαὶ μένον αἰδοῖ οἴκοι ἑκάστη. 

ἔσταν δ᾽ ἐν προϑύροισι ὥ-εοὶ, δωτῆρες ἐάων" 820 
ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσιν 
τέχνας εἰσορύωσι πολύφρονος Ἡφαίστοιο. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα: κιχάνει τοι βραδὺς ὠκὺν., 
ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν “ἄρηα, 880 
ὠκυτατόν πὲρ ἐόντα ϑεῶν οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
χωλὸς ἐὼν, τέχνῃσι" τὸ καὶ μοιχάγρι ὀφέλλει."- 
Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

“Ἑρμῆν δὲ προσέειπεν ἄναξ, Φιὸς υἱὸς, ᾿ἡπόλλων 
. Ἡομεία, Ζιὸς υἱὲ, διάκτορε. δῶτορ ἐάων. 888 

ἡ ῥά κεν ἐν δεσμοῖς ἐθέλοις κρατεροῖσι πιεσϑεὶς 
εὕδειν ἐν λέκτροισι παρὰ χρυσέῃ ᾿ἀφροδέτῃ ;"“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα διάκτορος ᾿Δργειφόντης 
»αὲ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ᾽ ΄άπολλον." 
δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες ἀμφὶς ἔχοιεν, 340 
ὑμεῖς δ᾽ εἰσορόωτε ϑεοὶ πᾶσαί τὲ ϑέαιναι, 
αὐτὰρ ἐγὼν εὔδοιμι παρὰ χρυσέῃ ᾿Τφροδέτῃ."“ 

Ὡς ἔφατ᾽, ἐν δὲ γέλως ὠρτ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν. 

οὐδὲ Ποσειδάωνα γέλως ἔχε, λίσσετο δ᾽ αἰεὶ 
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Ἥφαιστον κλυτοεργὸν ὅπως λύσειεν ΄άρηα" 840 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

»ῃὔσον: ἐγὼ δέ τοι αὐτὸν ὑπίσχομαι, ὡς σὺ κε- 
λεύεις. 

τίσειν αἴσιμα πάντα μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν."“ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

οἰή με, Ποσείδαον γαιήοχε, ταῦτα κέλευε" 800 
. δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασϑαι. : 
πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν, 
εἴ κεν άρης οἴχοιτο χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας ;“" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσέχϑων 
». ΗἩφαιστ᾽, εἴπερ γάρ κεν [άρης χρεῖος ὑπαλύξας 808 
οἴχηται φεύγων, αὐτός τοι ἐγὼ τάδε τίσω."" 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 
᾿φοὺκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔόικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασϑαι."" 

Ὃς εἰπὼν δεσμὸν ἀνίει μένος Ἡφαίστοιο. 
τὼ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ δεσμοῖο λύϑεν, κρατεροῦ περ ἐόντος, 

αὐτίχ᾽ ἀναΐξαντε ὃ μὲν Θρήκηνδε βεβήκει, 861] 

ἡ δ᾽ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομμειδὴς ᾿Δἀφροδίτη, 
ἐς Πάφον ἔνϑα δέ οἱ τέμενος βωμός τε ϑυήεις. 
ἔνϑα δέ μιν Χάριτες λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ 
ἀμβρότῳ, οἷα ϑεοὺς ἐπενήνοϑεν αἰὲν ἐόντας, ὃ60 
ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαν ἐπήρατα., ϑαῦμα͵ ἰδέσϑαι. 

Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός. αὐτὰρ Ὀδυσ- 

σεὺς 

τέρπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶν ἧσιν ἀκούων ἠδὲ καὶ ἄλλοι 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσίκλυτοι ἄνδρες. 

᾿Δλκίένοος δ᾽ ἽἯλιον καὶ “αοδάμαντα κέλευσεν ὃὅ170 
μουνὰξ ὀρχήσασϑαι. ἐπεί σφισιν οὔτις ἔριξεν. 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο. 
πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων, 
τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα 
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ἰδνωθϑεὶς ὀπίσω: ὃ δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς ὃ76 

ῥηϊδίως μεϑέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱχέσϑαι. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σφαίρῃ ἀν ὑϑὺν πειρήσαντο, ἢ 
ὠρχείσϑην δὴ ἔπειτα ποτὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ 
ταρφέ᾽ ἀμειβομένω" κοῦροι δ᾽ ἐπελήκεον ἄλλοι 
ἑσταότες καὶ ἀγῶνα, πολὺς δ᾽ ὑπὸ κόμπος ὀρώρει. 
δὴ τότ᾽ ἄρ᾽ ᾿Δλκίνοον προσεφώνεε δῖος Ὀδυσσεύς 381 

.»Αλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους, 
ἠδ᾽ ἄρ᾽ ἑτοῖμα τέτυκτο" σέβας μ' ἔχε: εἰσορόωντα." 
Ὥς φάτο, γήϑησεν δ᾽ ἱερὸν μένος ᾿4λκινόοιο, 8385 

αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα 
οοΚέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 

ὃ ξεῖνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος εἶναι. 
ἀλλ᾽ ἄγε οἵ δῶμεν ξεινήϊον, ὡς ἐπιεικές. 

δώδεκα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρεπέες βασιλῆες 890 
ἀρχοὶ κραίνουσι, τρισκαιδέκατος δ᾽ ἐγὼ αὐτός" 
τῶν οἱ φᾶρος ἕκαστος ἐὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα 
καὶ χρυσοῖο τάλαντον ἐνείκατε τιμήεντος. 
αἶψα δὲ πάντα φέρωμεν ἀολλέες, ὄφρ᾽ ἐνὶ χερσὶν 
ξεῖνος ἔχων ἐπὶ δόρπον ἴῃ χαίρων ἐνὶ ϑυμῷ. 395 
Εὐρύαλος δέ ἕ αὐτὸν ἀρεσσάσϑω ἐπέεσσιν ᾿ 
καὶ δώρῳ, ἐπεὶ οὔτι ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν." 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ἠδ᾽ ἐκέλευον, 

δῶρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος. 
τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Εὐρύαλος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 400 

»“λκίνοξ κθεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
τοιγὰρ ἐγὼ τὸν ξεῖνον ἀφέσσομαι, ὡς σὺ κελεύεις. 

δώσω οἱ τόδ᾽ ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη 
ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος 
ἀμφιδεδίνηται" πολέος δέ οἱ ἄξιον ἔσται."- 405 
Ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει ξίφος ἀργυρόηλον, 
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καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
.» Χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε" ἔπος δ᾽ εἴπερ τι βέβακται 

δεινὸν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπαάξασαι ἄελλαι. 
σοὶ δὲ ϑεοὶ ἄλοχον τ᾽ ἰδέειν καὶ πατρίδ᾽ ἱκέσϑαι 410 
δοῖεν, ἐπειδὴ δηϑὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχεις.“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ. 
σεύς 

καὶ σὺ, φίλος. μάλα χαῖρε, ϑεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν, 
μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποϑὴ μετόπισϑε γένοιτο 
ἰῤβ λον. ὃ δή μιοὲ δῶκας, ἀρεσσάμενος ἐπέεσσιν.““ 418 

Ἦ δα καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισι ϑέτο ξίφος ἀργυρόηλον. 

δύσετό τ᾽ ἠέλιος, καὶ τῷ κλυτὰ δῶρα παρῆεν᾽ 

καὶ τάγ᾽ ἐς ᾿4λκινόοιο φέρον κήρυκες ἀγαυοί: 
δεξάμενοι δ᾽ ἄρα παῖδες ἀμύμονος ᾿Δλκινόοιο 
μητρὶ παρ᾽ αἰδοίῃ ἔϑεσαν περικαλλέα δῶρα. 420 
τοῖσιν δ᾽ ἡγεμόνευ ἱερὸν μένος ᾿4λκινόοιο, 
ἐλθόντες δὲ καϑῖξον ἐν ὑψηλοῖσι ϑρόνοισιν. 
δή ῥὰ τότ᾽ ᾿'ἄρήτην προσέφη μένος ᾿“λκινόοιο 

.»»Ζεῦρο, γύναι. φέρε χηλὸν ἀριπρεπέ΄. ἥτις ἀρίστη" 
ἐν δ᾽ αὐτῇ ϑὲς φᾶρος ἐὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα. 435 
ἀμφὶ δέ οἵ πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε, ϑέρμετε δ᾽ ὕδωρ, 
ὄφρα λοεσσάμενός τε ἰδών τ᾽ εὖ κείμενα πάντα 
δῶρα. τά οἵ Φαίηκες ἀμύμονες ἐνθάδ᾽ ἔνεικαν, 
δαιτί τε τέρπηται καὶ ἀοιδῆς ὕμνον ἀκούων. 
καί οἱ ἐγὼ τόδ᾽ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω, 430 
χρύσεον, ὄφρ᾽ ἐμέϑεν μεμνημένος ἤματα πάντα 
σπένδῃ ἐνὶ μεγάρῳ 41ιί τ᾽ ἄλλοισίν τε ϑεοῖσιν."" 
Ἃς ἔφατ᾽, ᾿4ρήτη δὲ μετὰ ὁμωῇσιν ἔειπεν 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν ὅττι τάχιστα. 
αἵ δὲ λοετροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, 438 
ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι. 
γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, ϑέρμετο δ᾽ ὕδωρ" 
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τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αφήτη ξείνῳ περικαλλέα χηλὸν ᾿ 
ἐξέφερεν ϑαλάμοιο, τέϑει δ᾽ ἐνὶ κάλλιμα δῶρα, 
ἐσθῆτα χρυσόν τε, τά οἵ Φαίηκες ἔδωκαν" 440 
ἐν δ᾽ αὐτὴ φᾶρος ϑῆκεν καλόν τε χιτῶνας. 
καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερύεντα προσηύδα: 
»»Αὐτὸς νῦν ἴδε πῶμα, ϑοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλον, 

μή τίς τοι καϑ' ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ᾽ ἂν αὖτε 

εὔδῃησϑα γλυκὺν ὕπνον ἰὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ." 445 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
αὐτίχ᾽ ἐπήρτυε πῶμα, ϑοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴηλεν 
ποικίλον, ὅν ποτέ μιν δέδαε φρεσὶ πότνια Κίρκη, 
αὐτόδιον δ᾽ ἄρα μιν ταμίη λούσασϑαι ἀνώγει 
ἔς ῥ᾽ ἀσάμινϑον βάνϑ'᾽ - ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπασίως ἴδε ϑυμῶ 
ϑερμὰ λοέτρ᾽, ἐπεὶ οὔτι κομιξόμενός γε ϑάμιζεν, 4151 
ἐπειδὴ λίπε δῶμα Καλυψοῦς ἠὐκόμοιο-" 
τόφρα δέ οἵ κομιδή γε ϑεῶ ὡς ἔμπεδος ἦεν. 
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ μιν χλαῖναν καλὴν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, 455 
ἔκ ῥ᾽ ἀσαμίνϑου βὰς ἄνδρας μέτα οἰνοποτῆρας 
ἤϊε: Ναυσικάα δὲ ϑεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα 

στῆ δὰ παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 

ϑαύμαξεν δ᾽ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν δρῶσα, 
καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 460 

Χαῖρε, ξεῖν᾽, ἵνα καί ποτ᾽ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ 
μνήσῃ ἐμεῦ, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρί ὀφέλλεις.“- 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

Ναυσικάα, ϑύγατερ μεγαλήτορος ᾿᾽Δλκινόοιο. 
οὕτω νῦν Ζεὺς ϑείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, 465 
οἴκαδέ τ ἐλϑέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσϑαι " 
τῷ κέν τοι καὶ κεῖϑι ϑεῶ ὡς εὐχετοώμην 
αἰεὶ ἥματα πάντα: σὺ γάρ μ᾽ ἐβιώσαο. κούρη ."“ 
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Ἦ δα καὶ ἐς ϑρόνον ἷξε παρ᾽ 4λκίνοον βασιλῆα. 
οἱ δ᾽ ἤδη μοίρας τ ἔνεμον κερόωντό τε οἶνον. {70 
κῆρυξ δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδὸν, 
Ζημόδοκον λαοῖσι τετιμένον" εἷσε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν 
μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας. 
δὴ τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεὺς. 
νώτου ἀποπροταμών - ἐπὶ δὲ πλεῖον ἐλέλειπτο -- 475 
ἀργιόδοντος ὑὸς. ϑαλερὴ δ᾽ ἣν ἀμφὶς ἀλοιφή: 

. Κῆρυξ, τῆ δὴ. τοῦτο πόρε κρέας, ὄφρα φάγῃσιν, 

ΖΦημοδόκῳ, καί μιν προσπτύξομαι, ἀχνύμενός περ. 
πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισιν ἐπιχϑονίοισιν ἀοιδοὶ 
τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καὶ αἰδοῦς, οὔνεκ᾽ ἄρα σφέας 480 
οἴμας Μοῦσ᾽ ἐδίδαξε, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν." 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη. κῆρυξ ὃὲ φέρων ἐν χερσὶν ἔϑηκεν 

ἥρῳ Δημοδόκῳ᾽ ὁ δ᾽ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ. 
οὗ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ'᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 485 

δὴ τότε Ζημόδοκον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
.»Ζημόδονκ᾽, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ᾽ ἁπάντων: 

ἢ σέγε Μοῦσ᾽ ἐδίδαξε, Διὸς παῖς, ἢ σέγ᾽ ᾿4πόλλων. 
λίην γὰρ κατὰ κόσμον ᾿Ζ4χαιῶν οἶτον ἀείδεις. 
ὅσσ᾽ ἔρξαν τ᾿ ἔπαϑόν τε καὶ ὅσσ᾽ ἐμόγησαν ᾿4χαιοὶ, 
ὥστε που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας. 491 
ἀλλ ἄγε δὴ μετάβηϑι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον 
δουρατέου, τὸν Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿ἀϑήνῃ; 
ὅν ποτ᾽ ἐς ἀκρόπολιν δόλῳ ἤγαγε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
ἀνδρῶν ἐμπλήσας οἵ Ἴλιον ἐξαλάπαξαν. 405 
"αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς. 
αὐτίκ ἐγὼ πᾶσιν μυϑήσομαι ἀνθρώποισιν 
ὡς ἄρα τοι πρόφρων ϑεὸς ὥπασε ϑέσπιν ἀοιδήν." 
Ὡς φαϑ᾽, ὁ δ᾽ ὁρμηϑεὶς ϑεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ᾽ 

ἀοιδὴν 
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ἔνϑεν ἑλὼν ὡς οἱ μὲν ἐὐσσέλμων ἐπὶ νηῶν 500 
Ἂ 2 ’ “- 2 , , 

βάντες ἀπέπλειον. πῦρ ἕν κλισίῃσι βαλόντες. 
᾽ ἐς ΔῈ είν 2 . 3 Ἤ; - 
“Ζργεῖοι, τοὶ ὃ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ Οδυσῆα 

εἵατ ἐνὲὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ" 
αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο. 
ὡς ὃ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ᾽ ἄκριτα πόλλ᾽ ἀγόρευον δ0ῦ 
.“ 2 2 3 ΄ ͵, ΄ ρ, ν 

ἥμενοι ἀμφ᾽ αὐτόν" τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, 
2 -" - φ γον “- ἠὲ διαπλῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ, 
ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπὶ ἄκρης. 
ἢ ἐάαν μέγ᾽ ἄγαλμα ϑεῶν ϑελκτήριον εἶναι, 
τῇπερ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσϑαι ἔμελλεν" 510. 
αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσϑαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ 
δουράτεον μέγαν ἵππον. ὅϑ᾽ εἴατο πάντες ἄριστοι 
᾿“ργείων Τρώεσσι φόνον. καὶ κῆρα φέροντες. 
ἤειδεν δ᾽ ὡς ἄστυ διέπραϑον υἷες ᾿Δἀχαιῶν 
ἵππόϑεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες. 510 
ἄλλον δ᾽ ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊξέμεν αἰπὴν,. 

ΒΟΡΝΝ 3 - Ἀ ’ Ε, 
αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα “Ζ΄ηϊφοβοιο 
βήμεναι, ἠύτ᾽ ΄άρηα, σὺν ἀντιϑέῳ Μενελάῳ. 
κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα 
νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάϑυμον ᾿ϑήνην. 530 

Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός" αὐτὰρ Οδυσ- 

σεὺς 

τήκετο, δάκρυ δ᾽ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειᾶς. 
ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα., 
ὕστε ἑῆς πρόσϑεν πόλιος λαῶν τὲ πέσῃσιν, 
ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ 5295 
ἡ μὲν τὸν ϑνήσκοντα καὶ ἀσπαίροντ᾽ ἐσιδοῦσα 
ἀμφ᾽ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει᾽ οἱ δέ τ᾽ ὄπισϑεν 
κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὥμους 
εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀϊξύν. 
τῆς δ᾽ ἐλεεινοτάτῳ ἄχε; φϑινύϑουσι παρειαί Ἔδὅ 80 
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ὡς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν. 
ἔνϑ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνϑανε δάκρυα λείβων. 
᾿Δλκίνοος δέ μιν οἷος ἐπεφράσατ᾽ ἠδ᾽ ἐνόησεν 
ἥμενος ἄγχ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν. 
αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα 880 

. Κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
Δημόδοκος δ᾽ ἤδη σχεϑέτω φόρμιγγα λίγειαν" 
οὐ γάρ πῶ πάντεσσι χαριζόμενος τάδ᾽ ἀείδει. 
ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὥρορε ϑεῖος ἀοιδὸς, 
ἐχ τοῦδ᾽ οὔπω παύσατ᾽ ὀϊξυροῖο γόοιο δ40 
ὁ ξεῖνος: μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν. 
ἀλλ ἄγ᾽ ὃ μὲν σχεϑέτω, ἵν᾿ ὁμῶς τερπώμεϑα πάντες, 
ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτως" 

εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ᾽ αἰδοίοιο τέτυκται. 
πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά οἱ δίδομεν φιλέοντες. 940 
ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός 8᾽ ἱκέτης τὲ τέτυκται 
ἀνέρι, ὅστ᾽ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσιν. 
τῷ νῦν μηδὲ σὺ κεῦϑε νοήμασι κερδαλέοισιν 
ὅττι κέ σ᾽ εἴρωμαι" φάσϑαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν. 
εἴπ᾽ ὄνομ᾽ ὅττι σε κεῦϑι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε, ὁ00 
ἄλλοι 8΄ οἱ κατὰ ἄστυ καὶ οἱ περιναιετάουσιν. 
οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ᾽ ἀνθρώπων. 
οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσϑλὸς, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι τίϑενται. ἐπεί κε τέκωσι. τοκῆςες. 
εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε. δῦ 
ὄφρα σε τῇ πέμπωσι τιτυσκόμεναι φρεσὶ νῆες. 
οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν, 
οὐδέ τι πηδάλι᾽ ἐστὶ, τάτ᾽ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν" 
ἀλλ᾽ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν, 

καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς 560 

ἀνθρώπων, καὶ λαῖτμα τάχισϑ' ἁλὸς ἐχπερόωσιν 

ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι" οὐδέ ποτέ σφιν 
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οὔτε τι πημανϑῆναι ἔπει δέος οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι. 
ἀλλὰ τόδ᾽ ὥς ποτε πατρὸς ἐγὼν εἰπόντος ἄκουσα 

Ναυσιϑόου, ὃς ἔφασκε Ποσειδάων ἀγάσασϑαι δ65 
ἡμῖν, οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμὲν ἁπάντων. 
φῆ ποτὲ Φαιήκων ἀνδρῶν εὐεργέα νῆα 
ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ 
δαισέμεναι, μέγα δ᾽ ἡμὶν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν. 
ὡς ἀγόρευ ὁ γέρων" τὰ δέ κεν ϑεὸς ἢ τελέσειεν, 510 
ἤ κ' ἀτέλεστ᾽ εἴη, ὥς οἱ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
ὅππῃ ἀπεπλάγχϑης τε καὶ ἅστινας ἵκεο χώρας 
ἀνθρώπων, αὐτούς τε πόλιάς τ᾽ εὖ ναιεταώσας, 

ἠμὲν ὅσοι χαλεποί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, δΤ6 
οἵ τε φιλόξενοι. καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής. 
εἰπὲ δ᾽ ὅ τι κλαίεις καὶ ὀδύρεαι ἔνδοϑι ϑυμῷ 
᾿ἀργείων Δαναῶν ἠδ᾽ Ἰλίου οἶτον ἀκούων. 
τὸν δὲ ϑεοὶ μὲν τεῦξαν, ἐπεκλώσαντο δ᾽ ὄλεθρον 
ἀνθρώποις. ἵνα ἤσι καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή. 580 
ἢ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφϑιτο Ἰλιόϑι πρὸ 
ἐσθλὸς ἐὼν, γαμβρὸς ἢ πενϑερὸς, οἵτε μάλιστα 
κήδιστοι τελέϑουσι μεϑ᾽ αἷμά τε καὶ γένος αὐτῶν; 
ἤ τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς, ὁ 
ἐσϑλός; ἐπεὶ οὐ μέν τι χασιγνήτοιο χερείων 588 
γίγνεται ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ."“ 
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ΟΑΥΣΣΕΙΑ͂Σ 

᾿Δλκίνου ἀπόλογοι. Κυκλώπεια. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
.. Δλκένοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν. 

ἤτοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ 
τοιοῦδ᾽ οἷος ὅδ᾽ ἐστὶ, ϑεοῖς ἐναλίγκιος αὐδήν. 
οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι δ 
ἢ ὅτ ἐὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ 
ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεξαι 
σίτου καὶ κρειῶν, μέϑυ δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσιν" 10 
τοῦτο τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι. 
σοὶ δ᾽ ἐμὰ κήδεα ϑυμὸς ἐπετράπετο στονόεντα 
εἴρεσϑ᾽, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω᾽ 
τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ᾽ ὑστάτιον καταλέξω, 
κήδε ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν ϑεοὶ Οὐρανίωνες. ΑΡΤΩΝ 
νῦν δ᾽ ὅ πρῶ τ, μυϑήσομαι; ὄφρα καὶ ὑμεῖς 
εἴδετ᾽, ἐ ἂν ἔπειτα φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ 
ὑμῖν ξεῖνος ἕω καὶ ἀπόπρῳνϑι δώματα ναίων. 
εἴμ᾽ Ὀδυσεὺς Παερτιάδης. ὃς πᾶσι δόλοισιν 

ἀνϑρώποισι μέλω. καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵχει. 30 
ναιξετάῷ δ΄. Ἰθάκην εὐδείελον" ἐν δ᾽ ὄρος αὐτῇ, « 
Νήριτον εἰνοσίφυλλον. ἀριπρεπές ἀμφὶ δὲ νῆσοι 
πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσιν, 

“1ουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνϑος. 
αὐτὴ δὲ χϑαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται 20 

Ηοπιετὶ Ο ἀγεβθᾶ. 9 

γυῖ 
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πρὸς ξόφον - αἱ δέ τ᾽ ἄνευϑε πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε -- 
τρηχεῖ᾽, ἀλλ ἀγαϑὴ κουροτρόφος. οὔτοι ἔγωγε 
ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσϑαι. 

Ἶ μέν μ᾽ αὐτόϑ' ἔρυκε Καλυψὼ, δῖα ϑεάων, 

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι. λιλαιομένη πόσιν εἶναι" 80 

ὡς δ᾽ αὔτως Κίρκη κατερήτυεν ἐν μεγάροισιν 
Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι" 
ἀλλ᾽ ἐμὸν οὔποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι» ἔπειϑον. 
ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοχήων 
γίγνεται, εἴπερ καί τις ἀπόπροϑι πίονα οἶκον 86 
γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευϑε τοκήων. 
εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ νόστον ἐμὸν πολυκηδέ᾽ ἐνίσπω. 
ὃν μοι Ζεὺς ἐφέηκεν ἀπὸ Τροίηϑεν ἰόντι. 

Ἰλιόϑεν μὲ φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, 
Ἰσμάρῳ: ἔνϑα δ᾽ ἐγὼ πόλιν ἔπραϑον, ὥλεσαᾳ δ᾽ αὐ- 

τούς" 40 

ἔχ πόλιος δ᾽ ἀλόχους καὶ κτήματα πολλὰ λαβόντες 
δασσάμεϑ'. ὡς μή τίς μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. 
ἔνϑ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὲ φευγέμεν ἡμέας͵ 
ἠνώγεα, τοὶ δὲ μέγα νήπιοι οὐκ ἐπέϑοντο. 
ἔνϑα δὲ πολλὸν μὲν μέϑυ πίνετο, πολλὰ δὲ μῆλα 45 
ἔσφαξον παρὰ ϑῖνα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς. 

τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰχόμενοι Κίκονες ΑΒ όνεο 
οἵ σφιν γείτονες ἤσαν ἅμα πλέονες καὶ 

ἤπειρον ναίοντες, ἐπιστάμεμρι μὲν ἀφ᾽ ἵπ γῶν 
ἀνδράσι μάρνασϑαι καὶ ὅϑι χρὴ πεζὸν ἐόντα. 50 
ἦλθον ἔπευϑ᾽ ὅσα φύλλα καὶ ἄνϑεα γίγνεται ὥρῃ. 
ἠέφιρι" τότε δή ῥα κακὴ Διὸς αἶσα παρέστη 
ἡμῖν αἰνομόροισιν, ἵν ἄλγεα πολλὰ πάθοιμεν. 

στησάμενοι δ᾽. ἐμάχοντο μάχην παρὰ νηυσὶ ϑοῇσιν. 

βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. 69 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἥμαρ, 

ὥνευν. 

ς 
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τόφρα δ᾽ ἀλεξόμενοι μένομεν πλέονάς πὲρ ἐόντας" 
ἦμος δ᾽ Ἠέλιος μετενίσσετο βουλυτόνδε, 
καὶ τότε δὴ Κίκονες κλῖναν δαμάσαντες ᾿'Δχαιούς. 

ἕξ δ᾽ ἐφ᾿ ἑκάστης νηὸς ἐϊκνήμιδες ἑταῖροι 60 
ὥλονϑ᾽ - οἵ δ᾽ ἄλλοι φύγομεν ϑάνατόν τε μόρον τε. 

Ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἥτορ. 
ἄσμενοι ἐκ ϑανάτοιό, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. 

οὐδ᾽ ἄρα μοι προτέρω νῆες κίον ἀμφιέλισσαι, 
πρίν τινα τῶν δειλῶν ἑτάρων τρὶς ἕκαστον ἀΐσαι, 68 

οἱ ϑάνον ἐν πεδίῳ Κικόνων ὕπο δηωϑέντες. 
νηυσὶ δ᾽ ἐπῶρσ᾽ ἄνεμον Βορέην νεφεληγερέτα Ζεὺς 
λαίλαπι ϑεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον" ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. 
αἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἐφέροντ᾽ ἐπικάρσιαι, ἱστία δέ σφυν 10 
τριχϑά τε καὶ τετραχϑὰ διέσχισεν ὃς ἀνέμοιο. 
καὶ τὰ μὲν ἐς νῆας κάϑεμεν, δείσαντες ὄλεϑρον, 
αὐτὰς δ᾽ ἐσσυμένως προερύσσαμει' ἤπειρόνδε. 
ἔνϑα δύω νύκτας δύο τ᾽ ἤματα συνεχὲς αἰεὶ 
κείμεϑ᾽, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἔδοντες. 10 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐὕπλόκαμος τέλεο᾽ ᾿Ηὼς, 
ἱστοὺς στησάμενοι ἀνά 8᾽ ἱστία λεύκ ἐρύσαντες 
ἥμεϑα- τὰς δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ᾽ ἴϑυνον. 
καί νύ κεν ἀσκηϑὴς, ἱκόμην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ἀλλά με κῦμα ὅόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 80 
καὶ Βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυϑήρων. 
Ἔνϑεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν 

πόντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντ᾽ - αὐτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν 
γαίης “ωτοφάγων, οἵτ᾽ ἄνϑινον εἶδαρ ἔδουσιν. 
ἔνϑα δ᾽ ἐπὶ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεϑ᾽ ὕδωρ, 80 
αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο ϑοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τε πασσάμεϑ᾽ ἠδὲ ποτῆτος, 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύϑεσϑαι ἰόντας 

9 Υ 
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οἵτινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χϑονὶ σῖτον ἔδοντες, 
'ἄνδρε δύω χρφύναβ, τρίτατον κήρυχ ἅμ’ ὀπάσσας. 90 
οἱ δ᾽ αἶἷψ᾽ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι “ωτοφάγοισιν- 
οὐδ᾽ ἄρα “ωῳτοφᾶγοι μήδονϑ᾽ ἑτάροισιν ὄλεϑρὸν 

ἡμετέροις, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασϑαι. 

τῶν δ᾽ ὅστις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπὸν, 

οὐκέτ᾽ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤϑελεν οὐδὲ νέεσϑαι, 98 
ἀλλ᾽ αὐτοῦ βούλοντο μετ᾽ ἀνδράσι “ωτοφαγοισιν 
λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαϑέσϑαι. 
τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ, 
νηυσὶ δ᾽ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ξυγὰ δῆσα ἐρύσσας. 
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρ ἐρίηρας ἑταίρους 100 

σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν οὀκειάων, : 
μή πώ τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάϑηται. 
οἵ δ᾽ αἶψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληΐσι καϑίξον, 
ἑξῆς δ᾽ ἑξόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 
Ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἥτορ. 105 

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀϑεμίστων, 
ἱκόμεϑ', οἵ ῥα ϑεοῖσι πεποιϑύτες ἀϑανάτοισιν 

οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, 
ἀλλὰ τάγ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, 
πυροὶ καὶ κριϑαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι, αἵτε φέρουσιν 10, 
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Ζιὼς ὄμβρος ἀέξει. τνν 

τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε ϑέμιστες, 
ἀλλ οἵγ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα 

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, ϑεμιστεύει δὲ ἕκαστος 
παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν. 116 
Νῆσος ἔπειτα λάχεια παρὲκ λιμένος τετανυσται 

γαίης Κυκλώπων, οὔτε σχεδὸν οὔτ᾽ ἀποτηλοῦ, 
ὑλήεσο᾽. ἐν δ᾽ αἷγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν 
ἄγριαι: οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύχει, 
οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵτε καϑ' ὕλην 130 
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ἄλγεα πάσχουσιν κορυφὰς ὀρέων ἐφέποντες. 
οὔτ᾽ ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ᾽ ἀρότοισιν, 
ἀλλ᾽ ἣγ᾽ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἤματα πάντα 

: ἀνδρῶν χηθεύει, βόσκει δέ τε μηκάδας αἶγὰς. 
οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα μιλτοπάφῃοι, 125 

οὐδ᾽ ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες, οἵ κε κάμοιεν 
νῆας ἐὐσσξλμους, αἵκεν τελέοιεν ἕκαστα 
ἄστε᾽ ἐπὶ ἀνθρώπων ἱκνεύμεναι,; οἷά τε πολλὰ 

ἄνδρες ἐπ᾿ ἀλλήλους νηυσὶν περόωσι ϑάλασσαν᾽ 

οἵ κέ σφιν καὶ νῆσον ἐὐκτιμένην ἐκάμοντο. 180 
οὐ μὲν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ὥρια πάντα" 
ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες ἁλὸς πολιοῖο παρ᾽ ὄχϑας 

ὑδρηλοὶ μαλακοί: μάλα χὶ ἄφϑιτοι ἄμπελοι εἶεν. 
ἐν δ᾽ ἄροσις λείη: μάλα κεν βαϑὺ λήϊον αἰεὶ 

εἰς ὥρας ἄμδεν, ἐπεὶ “μάλα πῖαρ ὕπ᾽ οὖδας. 188 
ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος. ἵν οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν, 
οὔτ᾽ εὐνὰς βαλέειν οὔτε πρυμνήσί ἀνάψαι. 
ἀλλ᾽ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰσόκε ναυτέων 
ϑυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται. 
αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος ῥέει ἀγλαὸν ὕδωρ, 140 
κρήνη ὑπὸ σπείους περὶ δ᾽ αἴγειρου πεφύασιν. 

ἔνϑα κατεπλέομεν, καί τις ϑεὸς ἡγεμόνευεν 

νύκτα δὲ ὀρφναίην, οὐδὲ προὐφαίνετ᾽ ἰδέσϑαι" 

ἀὴρ γὰρ παρὰ νηυσὶ βαϑεῖ᾽ ἦν, οὐδὲ σελήνη 
οὐρανόϑεν προὔφαινε. κατείχετο δὲ νεφέεσσιν. 14 
ἔνϑ᾽ οὔτις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφϑαλμοῖσιν᾽ 
οὐδ᾽ οὖν κύματα μακρὰ κυλινδόμενα προτὶ χέρσον 
εἰσίδομεν, πρὶν νῆας ἐὐσσέλμους ἐπικέλσαι. 
κελσάσῃσι ὃὲ νηυσὶ καϑείλομεν ἱστία πάντα, 
ἐχ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης᾽" 150 
ἔνϑα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. 
Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ὼς, 
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νῆσον ϑαυμάξοντες ἐδινεόμεσϑα κατ᾽ αὐτήν. 
ὥρσαν. δὲ νύμφαι, κοῦραι Ζιὸς αἰγιόχοιο, 

αἷγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑ ἑταῖροι. 155 

αὐτίκα καμπύλα τόξα καὶ αἰγανέας δολιχαύλους 

εἱλόμεϑ᾽ ἐκ ψηῶν, διὰ δὲ τρίχα ξοσμηϑέντες- 
βάλλομεν" αἶψα δ᾽ ἔδωκε ϑεὸς μενοεικέα ϑήρην.. 
νῆες μέν μοι ἕποντο δυώδεκα, ἐς δὲ ἑκάστην 
ἐννέα λάγχανον αἶγες" ἐμοὶ δὲ δέκ ἔξελον οἴω. 160 
ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον. "καταδύντα 
ἥμεϑα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. 
οὐ γάρ πῶ νηῶν ἐξέφϑιτο οἶνος ἐρυϑρὸς, 
ἀλλ ἐνέην: πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἕκαστοι 
ἠφύσαμεν Κικόνων ἱερὸν πτολίεϑρον ἑλόντες. 165 
Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντων, 
καπνόν τ᾽ αὐτῶν τε φϑογγὴν, ὀΐων τε καὶ αἰγῶν. 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑεν, 
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. . 

μος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 170 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν ϑέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον 
.., 4λλοι μὲν νῦν μίμνετ᾽. ἐμοὶ ἐῤίηρες ἑταῖροι" 

αὐτὰρ ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 
ἐλϑὼν τῶνδ᾽ ἀνδρῶν πειρήσομαι, οἵτινές εἰσιν, 
ἢ ῥ᾽ οἵγ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 175 
ἠὲ φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής.““ 
Ὃς εἰπὼν ἀνὰ νηὸς ἔβην, ἐκέλευσα δ᾽ ἑταίρους 

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. 
οὗ δ᾽ αἶψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑίῖζον, 
ἑξῆς δ᾽ ἑξόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 180 
ἀλλ ὅτε δὴ τὸν χῶρον ἀφικόμεϑ' ἐγγὺς ἐόντα, ᾿ 

ἔνϑα δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ σπέος εἴδομεν, ἄγχι ϑαλάσσης, 

ὑψηλὸν, δάφνῃσι κατηρεφές" ἔνϑα δὲ πολλὰ 
μῆλ΄, ὄϊτές τε καὶ αἶγες ἰαύεσκον περὶ δ᾽ αὐλὴ 
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ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίϑοισιν 186 
μακρῇσίν τε πίτυσσιν ἰδὲ δρυσὶν ὑψικόμοισιν. 
ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ἐνίαυε πελώριος, ὅς ῥά τε μῆλα 
οἷος ποιμαίνεσκεν ἀπόπροϑεν" οὐδὲ μετ᾽ ἄλλους 
πωλεῖτ, ἀλλ ἀπάνευϑεν ἐὼν ἀϑεμίστια ἤδη. 
“καὶ γὰρ ϑαῦμ᾽ ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει 190 
ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ῥίω ὑλήεντι 
ὑψηλῶν ὀρέων, ὅτε φαίνεται οἷον ἀπ᾿ ἄλλων. 

Ζ]ὴ τότε τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 
αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσϑαι: 

αὐτὰρ ἐγὼ κρίνας ἑτάρων δυοκαίδεκ᾽ ἀρίστους [98 
βῆν: ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο, 
ἡδέος, ὅν μοι ἔδωκε Μάρων, Εὐάνϑεος υἱὸς, 
ἱρεὺς ᾿4πόλλωνος., ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει, 
οὔνεκά μιν σὺν παιδὶ περισχόμεϑ᾽ ἠδὲ γυναικὶ 
ἁξόμενοι- ὥκει γὰρ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι 900 
Φοίβου ᾿Ζπόλλωνος. ὃ δέ μοι πόρεν ἀγλαὰ δῶρα" 
χρυσοῦ μέν μοι δῶκ᾽ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα, Σ 
δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα ω 
οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας 

ἡδὺν ἀκηράσιον, ϑεῖον ποτόν᾽ οὐδέ τις αὐτὸν 505 
ἠείδη δμώων οὐδ᾽ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ, 
ἀλλ αὐτὸς ἄλοχός τε φίλη ταμίη τε μί᾽ οἴη. 
τὸν δ᾽ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυϑοὸν, 
ὃν δέπας ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα 

χεῦ᾽, ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει, 910 
ϑεσπεσίη" τότ᾽ ἂν οὔτοι ἀποσχέσϑαι φίλον ἦεν. 
τοῦ φέρον ἐμπλήσας ἀσκὸν μέγαν. ἐν δὲ καὶ ἦα ς 
κωρύκῳ᾽ αὐτίκα γάρ μοι ὀΐσατο ϑυμὸς ἀγήνωρ, 
ἄνδρ᾽ ἐπελεύσεσϑαι μεγάλην ἐπιειμένον ἀλκὴν, 
ἄγριον, οὔτε δίκας εὖ εἰδότα οὔτε ϑέμιστας. 315 

Καρπαλίμος δ᾽ εἰς ἄντρον ἀφικόμεϑ᾽, οὐδέ μιν ἔνδον 
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εὕρομεν, ἀλλ᾽ ἔνόμε εὺς νομὸν κάτα πίονα μῆλα. 

ἐλθόντες δ᾽ εἰς ἄντρον ἐϑηεύμεσϑα ἕκαστα" 

ταρσοὶ μὲν τυρῶν βρῖϑον, στείνοντο δὲ σηκοὶ 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων" διακεκριμέναι δὲ ἕκασται 220 
ἔρχατο, χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι, 
χωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ ἕρσαι: ναῖον δ᾽ ὀρῷ ἄγγεα πάντα, 
γαυλοί τε σκαφίδες τε, τετυγμένα, τοῖς ἐνάμελγεν. 
ἔνϑ᾽ ἐμὲ μὲν πρώτισϑ᾽ ἕταροι λίσσοντ᾽ ἐπέεσσιν 
τυρῶν αἰνυμένους ἰέναι πάλιν, αὐτὰρ ἔπειτα 2256 
καρπαλίμως ἐπὶ νῆα ϑοὴν ἐρίφους τε καὶ ἄρνας 

σηκῶν ἐξελάσαντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ᾽ 
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην -- ἦ τ᾿ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν - 
ὄφρ᾽ αὐτόν τε ἴδοιμι; καὶ εἴ μοι ξείνια δοίη. 229 
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλ᾽ ἑτάροισι φανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσϑαι. 

. Ἔνϑα δὲ πῦρ κήαντες ἐθύσαμεν ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 
Συρῶν αἰνύμενον φάγομεν, μένομέν τέ μὲν ἔνδον 
ἥμενοι, εἷος ἐπῆλϑε νέμων" φέρε δ᾽ ὄβριμον ἄχϑος 
ὕλης ἀξαλέης, ἵ ἵνα οἵ ποτιδόρπιον εἴη. 

τοσϑεν δ᾽ ἄντφοιο βαλὼν ὀρυμαγδὸν ἔϑηκεν᾽ 280 
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεϑ'᾽ ἐς μυχὸν ἄντρου. 
αὐτὰρ ὅγ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα, 
πάντα μάλ᾽ ὅσσ᾽ ἤμελγε, τὰ δ᾽ ἄρσενα λεῖπε ϑύρηφιν, 
ἀρνειούς τὲ τράγους τε, βαϑείης ἔκτοϑεν αὐλῆς. 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπέϑηκε ϑυρεὸν μέγαν ὑψόσ᾽ ἀείρας, 
ὄβριμον: οὐκ ἂν τόνγε δύω καὶ εἴκοσ᾽ ἅμαξαι 5341 
ἐσϑλαὶ τετράκυκλοι. ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσσειαν" 
τόσσην ἠλίβατον πέτρην ἐπέϑηκε ϑύρῃσιν. 

ἑξόμενος δ᾽ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας, 

πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ᾿ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. 
αὐτίκα δ᾽ ἥμισυ μὲν ϑρέψας λευκοῖο γάλακτος 346 ὰ 

πλεκτοῖς ἐν ,ταλάροισιν ἀμ μησάμενος. κατέϑηκεν, 

ἥμισυ δ᾽ αὖτ᾽ ἔστησεν ἐν ἄγγεσιν, ὄφρα οἱ εἴη 
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πίνειν αἰνυμένῳ καί οἱ ποτιδόρπιον εἴη. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα. 220 
καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσιδεν, εἴρετο δ᾽ ἡμέας 
τ ἕΩ, ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόϑεν πλεῖϑ᾽ ὑγρὰ κέλευθα; 
ἦ τι κατὰ πρῆξιν ἢ μαψιδίως ἀλάλησϑε 
οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοίτ᾽ ἀλόωνται 
ψυχὰς παρϑέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέφοντες:; 955 

Ὡς ἔφαϑ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτε κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ 
δεισάντων φϑόγγον τε βαρὺν αὐτόν τε πέλωρον. 
ἀλλὰ καὶ ὥς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον" 
Ἡμεῖς τοι Τροίηϑεν ἀποπλαγχϑέντες ᾿Ζχαιοὶ 

παντοίοις ἀνέμοισιν ὑπὲρ μέγα λαΐτμα ϑαλάσσης, 260 

οἴκαδε ἱέμενοι, ἄλλην ὁδὸν, ἄλλα κέλευϑα 
ἤλθομεν: οὕτω που Ζεὺς ἤϑελε μητίσασϑαι. 
λαοὶ δ᾽ ᾿Ατρείδεω ᾿4γαμέμνονος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι, 
τοῦ δὴ νῦν γε μέγιστον ὑπουράνιον κλέος ἐστίν" 
τόσσην γὰρ διέπερσε πόλιν καὶ ἀπώλεσε λαοὺς 268 
πολλούς" ἡμεῖς δ᾽ αὖτε κιχανόμενοι τὰ σὰ γοῦνα 
ἱκόμεϑ᾽. εἴ τι πόροις ξεινήϊον ἠὲ καὶ ἄλλως 
δοίης ϑωτένην, ἥτε ξείνων ϑέμις ἐστίν. 
ἀλλ αἰδεῖο, φέριστε. ϑεούς; ἱκέται δέ τοί εἰμεν. 
Ζεὺς δ᾽ ἐπιτιμήτωρ ἴ ἱκετάῶν τε ξείνων τε. . 570 

ξεένιος, ὦ ὃς ξείνοισιν ἅ ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ." 

Ὡς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ 
»»ήπιός εἰς, ὦ ξεῦν᾽, ἢἧ τηλόϑεν εἰλήλουθας, 

ὅς μὲ ϑεοὺς κέλεαι ἢ δειδίμεν ἢ ἀλέασϑαι:" 
οὐ γὰρ Κύκλωπες ΖΙιὸς αἰγιόχου ἀλέγουσιν . 5375 
οὐδὲ ϑεῶν μακάρων. ἐπειὴ πολὺ φέοτεροί εἰμεν. 
οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ Διὸς ἔχϑος ἀλευάμενος πεφιδοίμην 
οὔτε σεῦ οὔϑ᾽ ἑτάρων, εἰ μὴ ϑυμός με κελεύοι. 
ἀλλά μοι εἴφ᾽ ὅπη ἔσχες ἐὼν εὐεργέα νῆα, 
ἤ που ἐπ᾽ ἐσχατιῆς ἢ καὶ σχεδὸν, ὄφρα δαείω.“ 280 
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Ὃς φάτο πειράξων, ἐμὲ δ᾽ οὐ λάϑεν εἰδότα πολλὰ, 
ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην δολίοις ἐπέεσσιν " 
Νέα μέν μοι κατέαξε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 

πρὸς πέτρῃσι βαλὼν ὑμῆς ἐπὶ πείρασι γαίης, 
ἄκρῃ προσπελάσας" ἄνεμος δ᾽ ἐκ πόντου ἔνευκεν" 285 
αὐτὰρ ἐγὼ σὺν τοῖσδε ὑπέχφυγον αἰπὺν ὄλεϑρον." 

τὰς ἐφάμην, ὁ δέ μ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ, 

ἀλλ ὃγ᾽ ἀναΐξας ἑτάροις ἐπὶ χεῖρας τρια 

σὺν δὲ δύω μάρψας ὥστε σκύλακας ποτὶ γαίῃ 

κοπτ᾽᾿ ἐκ δ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις δέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 290 
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὡπλίσσατο δόρπον" 
ἤσϑιε δ᾽ ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ᾽ ἀπέλειπεν, 
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα. 
ἡμεῖς δὲ κλαίοντες ἀνεσχέϑομεν 41ιὶ χεῖρας, 

σχέτλια ἔργ᾽ ὁρόωντες" ἀμηχανέη δ᾽ ἔχε ϑυμόν. 295 
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν 
ἀνδρόμεα κρέ᾽ ἔδων καὶ ἐπ’ ἄκρητον γάλα πίνων, 
κεῖτ ἔντοσϑ᾽ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων. 
τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα ϑυμὸν 
ἄσσον ἰὼν, ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ, 800 

οὐτάμεναι πρὸς στῆϑος, ὅϑι φρένες ἧπαρ ἐχουσιν, 
χεῖρ ἐπιμασσάμενος" ἕτερος δέ μὲ ϑυμὸς ἔρυκεν. 
αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεϑ' αἰπὺν ὄλεθρον" 
οὐ γάρ κεν δυνάμεσϑα ϑυράων ὑψηλάων 
χερσὶν ἀπώσασϑαι λίϑον ὄβριμον, ὃν προσέϑηκεν. 808 
ὡς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν. 

Ἦμος. δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς. 
καὶ τότε πῦρ ἀνέκαιε καὶ ἤμελγε κλυτὰ μῆλα. 
πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ᾽ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, ϑ8ιῸ 
σὺν δ᾽ ὅγε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὡπλίσσατο δεῖπνον. 
δειπνήσας δ᾽ ἄντρου ἐξήλασε πίονα μῆλα, 
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ῥηϊδίως ἀφελὼν ϑυρεὸν μέγαν αὐτὰρ ἔπειτα 
ἂψ ἐπέϑηχ,. ὡσεί τε φαρέτρῃ πῶμ᾽ ἐπυιϑείη. 
πολλῇ δὲ ῥοίζῳ πρὸς ὄρος τρέπε πίονα μῆλα 815 
Κύκλωψ: αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην κακὰ βυσσοδομεύων, 
εἴ πὼς τισαίμην, δοίη δέ μοι εὖχος ᾿“ϑήνη. 
ἥδε δέ μοι κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή. 
Κύκλωπος γὰρ ἔκειτο μέγα ῥόπαλον παρὰ σηκῶ, 
χλωρὸν ἐλαΐνεον. τὸ μὲν ἔκεξαβεν, ὄφρα ἀρϑοῖς 320 

ὅσσον ϑ᾽ ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης, 

φορτίδος εὐρείης. ἥτ ἐκπεράᾳ μέγα λαῖτμα" 
τόσσον ἔην μῆκος. τόσσον πάχος εἰσοράασϑαι. 
τοῦ μὲν ὅσον τ᾽ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστὰς, 335 
καὶ παρέϑηχ᾽ ἑτάροισιν, ἀποξῦσαι δ᾽ ἐκέλευσα" 
οὗ δ᾽ ὁμαλὸν ποίησαν" ἐγὼ ὃ ἐθόωσα παραστὰς 
ἄκρον, ἄφαρ. δὲ λαβὼν ἐπυράκτεον ἐν πυρὶ κηλέῳ. 
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέϑηκα καταχρύψας ὑπὸ κόπρῳ. 
ἣ ῥα κατὰ σπείους κέχυτο μεγάλ ἤλιϑα πολλή: 8380 

αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κλήρῳ πεπαλάσϑαι ἄνωγον. 
ὅστις τολμήσειεν ἐμοὶ σὺν μοχλὸν ἀδίρας 
τρῖψαι ἐν ὀφϑαλμῷ, ὅτε τὸν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι. 
οἱ δ᾽ ἔλαχον τοὺς ἄν κε καὶ ἤϑελον αὐτὸς ἑλέσϑαι. 

τέσσαρες, αὐτὰρ ἐγὼ πέμπτος μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην. 885 

ἑσπέριος δ᾽ ἦλϑεν καλλίτριχα μῆλα νομεύων" 

αὐτίκα δ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλασε πίονα μῆλα, 
πάντα μάλ᾽, οὐδέ τι λεῖπε βαϑείης ἔκτοϑεν αὐλῆς. 
ἤ τι ὀϊσάμενος. ἢ καὶ ϑεὸς ὡς ἐκέλευσεν. 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐπέϑηκε ϑυρεὸν μέγαν ὑψόσ' ἀείρας, 340 
ἑξόμενος δ᾽ ἤμελγεν ὄϊς καὶ μηκάδας αἶγας, 
πάντα κατὰ μοῖραν, καὶ ὑπ᾽ ἔμβρυον ἧκεν ἑκάστῃ. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα, 
σὺν δ᾽ ὅγε δὴ αὖτε δύω μάρψας ὡπλίσσατο δόρπον. 
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καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστὰς, 545 
κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο. 
Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον. ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα 

κρέα, 
Ε 3 γ9“ , " ΄ - ᾽ ΄, 

ὄφρ᾽ εἰδῇς οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύϑει 
ἡμετέρη σοὶ δ᾽ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ᾽ ἐλεήσας 

ἣ Ἷ Χ Χ ΄ 3. ΟΣ δ - 
οἴκαδε πεμψειας συ δὲ μαίύνεαυν οὔκὲτ ἀνεκτῶς. 8350 

σχέτλιε, πῶς κέν τίς σὲ καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο 

ἀνθρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας."“ 
“Ὡς ἐφάμην, ὁ δὲ δέκτο καὶ ἔχπιεν- ἥσατο δ᾽ αἰνῶς 

ἡδὺ ποτὸν πίνων, καί μ᾽ ἤτεε δεύτερον αὔτις. 
» 416ς μοι ἔτι πρόφρων, καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ 

αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ὡ κε σὺ χαίρῃς. 856 

καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ξείδωρος ἄρουρα 
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει: 
ἀλλὰ τόδ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέχταρός ἐστιν ἀπορρώξ. 86 

Ὡς φάτ᾽- ἀτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴϑοπα οἶνον" 

τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίῃσιν. 361 

αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυϑεν οἶνος. 
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχέοισιν 
»Κύκλων, εἰρωτᾶς μ' ὄνομα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι 

ἐξερέω" σὺ δὲ μοι δὸς ξεένιον, ὥσπερ ὑπέστης. 860 

Οὗτις ἔμοιγ᾽ ὄνομα" Οὔτιν δέ μὲ κικλήσκουσιν 

μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.“ 
Ὃς ἐφά ἡ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῶ “ἐς ἐφάμην, ὁ δέ μ' αὐτίκ ἀμείβετο νὴ μς 

»θῦτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν, 369 

τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσϑεν᾽ τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται." 

Ἦ καὶ ἀνακλινϑεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα 

κεῖτ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μυν ὕπνος 
ἥρει πανδαμάτωρ φάρυγος δ᾽ ἐξέσσυτο οἶνος 
ψωμοί τ᾿ ἀνδρόμεοι" ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων. 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς, 

᾿ 



ς 
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εἴως ϑεομαίνοιτο᾽ ἔπεσσί τε πάντας ἑταίρους 876 

ϑάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδδείσας ἀναδύῃ. 
ἀλλ ὅτε δὴ τάχ ὃ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν 
ἅψεσθαι, χλωρός περ ἐὼν, -διεφαύνετο δ᾽ αἰνῶς, 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἄσσον φέρον ἐκ πυρὸς, ἀμφὶ δ᾽ ἕταϊ- 
θροι ὅ80 

ἴσταντ᾽ - αὐτὰρ ϑάῤσος ἐνέπνευσεν μέγα: δαίμων, 
οἵ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάϊνον, ὀξὺν ἐπ’ ἄκρῳ, 
ὀφϑαλμῷ ἐνέρεισαν" ἐγὼ δ᾽ ἐφύπερϑεν ἀερϑεὶς 
δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήϊον ἀνὴρ 
τρυπάνῳ, οἵ δέ τ᾽ ἔνερϑεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι 889 
ἁψάμενοι ἑχάτερϑε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰξί" 
ὡς τοῦ ἐν ὀφϑαλμῶ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες 

δινέομεν, τὸν δ᾽ αἷμα, περίφρεε ϑερμὸν ἐόντα. 
πάντα δέ οἵ βλέφαρ᾽ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀὐτμὴ 

γλήνης καιομένης" σφαραγεῦντο δὲ οἵ πυρὶ ῥίζαι. 390 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον 
εἶν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα 

φαρμάσσων᾽ τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου 7 κράτος ἐστίν" 
ὡς τοῦ σίζ᾽ ὀφϑαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ. 

σμερδαλέον δὲ μέγ᾽ ὥμωξεν, περὶ δ᾽ ἴαχε πέτρη, 899 
᾽ ἡμεῖς ὃξ δείσαντες ἀπεσσύμεϑ'. αὐτὰρ ὃ μυχλὸν 
ἐξέρυσ᾽ ὀφϑαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ. 
τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρριψεν ἀπὸ ξο χερσὶν ἀλύων, 
αὐτὰρ ὃ Κύκλωπας μεγάλ᾽ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς 
ὥκεον ἐν σπήεσσι δι ἄκριας ἠνεμοέσσας. τ 400 
οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος, 

ἱστάμενοι δ᾽ εἴροντο περὶ σπέος ὅττι ἕ κήδοι" 
ο Τίπτε τόσον, Πολύφημ᾽, ἀρημένος ὧδ᾽ ἐβόησας 

νύχτα δι’ ἀμβροσίην, καὶ ἀύπνους ἄμμε τέϑησϑα; 
Ἶ ἢ μή τίς σευ μῆλα βοοτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει; 405 
Ἶ μή τις σ᾽ αὐτὸν κτείνῃ δόλῳ ἠὲ βίηφιν 3“ 
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Τοὺς δ᾽ αὐτ᾽ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς -Πολύ- 
: μ φημὸος 
3 Α͂ δι ΄ , 3 ᾿ 

»»Εὐ φίλοι, Οὐτίς μὲ κτείνει δόλῳ, οὐδὲ βίηφιν.": 
Οἱ δ᾽ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ ἀγόρευον 

δὲ μὲν δὴ μήτις σε βιάξεται οἷον ἐόντα, 410 
-» [4 ΕΓ “᾿ Ἁ . 

νοῦσον γ οὑπῶς ἔστι Ζ]΄ιος μεγάλου ἀλέασϑαι, 

ἀλλὰ σύγ' εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι."" δῚ 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ᾽ ἐγέλασσε φίλον κῆρ, 

ὡς ὄνομ᾽ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων. 
Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσιν, 415 

χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίϑον εἷλε ϑυράων, 

αὐτὸς δ᾽ εἰνὶ ϑύρῃσι καϑέξετο χεῖρε πετάσσας, 

εἴ τινά που μετ᾽ ὄεσσι λάβοι στείχοντα ϑύραξε" 
οὕτω γάρ πού μ᾽ ἤλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι. 
αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον. ὅπως ὄχ ἄριστα γένοιτο, 420 
εἴ τιν᾽ ἑταίροισιν ϑανάτου λύσιν ἠδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ 
εὑροίμην" πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον, 
ὥστε περὶ ψυχῆς μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύϑεν ἢεν. 
ἦδε δέ μοι κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο. βουλή. 
ἄρσενες οἴϊες ἦσαν ἐὐτρεφέες, δασύμαλλοι, 425 

καλοί τὲ μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες" 
τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϊστρεφέεσσι λύγοισιν, 
τῆς ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀϑεμίστια εἰδὼς, 

σύντρεις αἰνύμενος" ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκεν, 
τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερϑεν ἴτην σώοντες ἑταίρους. 480 
τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ᾽ δι ἐφ φέρον᾽ αὐτὰρ ἔγωγε - 
ἀρνειὸς γὰρ ἔην, μήλων χ, ἄριστος ἁπάντων. --ὐ, 
τοῦ κατὰ νῶτα λαβὼν, λασίην. ὑπὸ γαστέρ᾽ ἐλυσϑεὶς 

κείμην- αὐτὰρ χερδὶν ἀώτου θεσπεσίοιο 

νωλεμέως στρεφϑεὶς ἐχόμην τετληότι ϑυμῷ. 450 

ὡς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν ᾿ἬῶΩ ὃῖαν. 
Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη δοδοδάκτυλος Ἠὼς. 
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καὶ τότ᾽ ἔπειτα νομόνδ᾽ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα. 
ϑήλειαι δ᾽ ἐμέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς" 
οὔϑατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ᾽ ὀδύνῃσι κακῇσιν 
τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα 441 
ὀρϑῶν ἑσταύτων᾽ τὸ δὲ νήπιος οὐχ ἐνόησεν. 

ὥς οἱ ὑπ᾽ εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο. 
ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε ϑύραζξε. 
λάχνῳ στεινόμενος χαὶ ἐμοὶ πυκινῆϑ φρονέοντι. 445 
τὸν δ᾽ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς ολύφημος 

.»»Κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ 'σπέος ἔ μήλων 
ὕστατος; οὔτι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν. 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν ἄνϑεα ποίης. 
μακρὰ βιβὰς, πρῶτος δὲ δοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις, 
πρῶτος δὲ σταϑμόνδε λιλαίξαι ἀπονέεσϑαι 451 

ἑσπέριος" γῦν. αὐτε πανύστατοςς ἦ σύγ᾽ ἄνακτος 
ὀφϑαλμὸν ποϑέείς, τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσεν 

σὺν λυγροῖς ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ. ᾿ 
Οὗὐτις, ὃν οὔπω φημὶ πεφυγμένον εἶναι ὄλεθρον. 
εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο 456 
εἰπεῖν ὅππη κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασχάζξει" 
τῷ κέ οἵ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ 
ϑεινομένου ῥαίουτο πρὸς οὔδεϊ, κἀδ δέ κ' ἐμὸν κῆρ 

λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὕτις."“ 
Ὡς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ξο πέμπε ϑύραζε. 46 

ἐλϑόντες δ᾽ ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς 

πρῶτος ὑπ᾽ ἀρνειοῦ λυύμην, ὑπέλυσα δ᾽ ἑταίρους. 
μος ἀρήρηι ὃὲ τὰ μῆλα κ τεϊαι ποθῦ, πίονα δημῷ, 

δε 

οἵ φύγομεν ̓ ϑάνατον᾽ τοὺς δὲ σ στενάχοντο γοώντες. 
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ᾽ ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ 
κλαίειν- ἀλλ᾽ ἐκέλευσα ϑοῶς καλλίτριχα μῆλα 

π Ὴ 
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πόλλ ἐν νηὶ βαλόντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ. 470 
οἱ δ᾽ αἶἷψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑίξον᾽ 
ἑξῆς ὃ δ᾽ ἑξόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 
ἀλλ ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, 

καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύκλῳπα προσηύδων κερτομίοισιν" 

Κύκλωψ, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἕταί- 
ρους 215 

ἐδμοναι ἐν σπῆϊ φλαφυρῶ κρατερῆφι, βίηφιν. 

καὶ λίην ἥὼ ἔμελλε κιχήσεσϑαι κακὰ ἔργα, 
΄ 3 2 

σχέτλι᾽, ΕἸΡ̓ΒΕ ξείνους οὐχ ἅξεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ 

ἐσθϑέμεναι" τῷ δε Ζεὺς τίσατο καὶ ϑεοὶ ἄλλοι." 

Ἃς ἐφάμην, ὁ δ᾽ ἔπειτα χολώσατο κηρόϑι μᾶλλον" 
ἧκε δ᾽ ἀπορρήξας κορυφὴν ὄρεος μεγάλοιο, 481 
κὰδ δ᾽ ἔβαλε προπαάροιϑε νεὸς κυανοπρῴροιο. 
[τυτϑὸν ἐδεύησεν δ᾽ φ(ήηϊον ἄκρον ἱκέσϑαι. 

ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης" 

τὴν δ᾽ αἷψ᾽ ἤπειρόνδε παλιρρόϑιον φέρε κῦμα, 486 
πλημυρὶς ἐκ πόντοιο, ϑέμωσε δὲ χέρσον ἵκέσϑαι. 
αὐτὰρ ἐγὼ χείρεσσι λαβὼν περιμήκεα κοντὸν 
ὥσα παρέξ᾽ ἑτάροισι, δ᾽ ἐποτρύνας ἐκέλευσα 
ἐμβαλέειν κώπῃς, ἵν ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν, 

κρατὶ χατανεύων᾽ οἵ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον. 400 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ δὶς τόσσον ἅλα πρήσσοντες ἀπῆμεν, 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύχλωπα προσηύδων᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοϑεν ἄλλος ̓  

Σχέτλιε, τίπτ᾽ ἐθέλεις ἐρεϑιξέμεν ἄγριον ἄνδρα; 
ὃς καὶ νῦν πόντονδε βαλὼν βέλος ἤγαγε νῆα 495 
αὖτις ἐς ἤπειρον, καὶ δὴ φάμεν αὐτόϑ᾽ ὁλέσϑαι. 
εἰ δὲ φϑεγξαμένου τευ ἢ αὐδήσαντος ἄκουσεν, 
σύν κεν ἄραξ᾽ ἡμέων κεφαλὰς καὶ νήϊα δοῦρα 
μαρμάρῳ ὀκριόεντι βαλῶν᾽" τόσσον γὰρ ἵησιν."“ 499 
Ὃς φάσαν, ἀλλ᾽ οὐ πεῖϑον ἐμὸν μεγαλήτορα ϑυμὸτν. 

Ἧ: Ἀ 

Ἄ 
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ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην κεκοτηότι ϑυμῷ 
Κύκλωψ, αἵ κέν τίς σε καταϑνητῶν ἀνθρώπων 
ὀφϑαλμοῦ εἴρηται ἀεικελίην ἀλαωτὺν, 

φάσϑαι Ὀδυσσῆα πτολιπόρϑιον ἐξαλαῶσαι, 
υἱὸν “αέρτεω, Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκί᾽ ἔχοντα."“ 805 
Ὡς ἐφάμην, ὃ δέ μ᾽ οἰμώξας ἠμείβετο μύϑῳ 

ὦ πόποι, ἡ μάλα δή με πκεσδρατα ϑέσφαϑ᾽ ἱκάνει. 
ἔσκε τις ἐνθάδε μάντις ἀνὴρ ἠῦς τε μέγας τε, 
Τήλεμος Εὐρυμίδης, ὃς μαντοσύνῃ ἐκέκαστο 
καὶ μαντευόμενος κατεγήρα Κυκλώπεσσιν" 510 
ὃς μοι ἔφη τάδε πάντα ἐελευτήσεσϑαι ὀπίσσω, 

χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσϑαι ὀπωπῆς. 
ἀλλ᾽ αἰεί τινα φῶτα μέγαν καὶ καλὸν ἐδέγμην 
ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι τεγάλην ἐπιειμένον ἀλκήν" 
νῦν δέ μ' ἐὼν ὀλίγος τε καὶ σὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς 51 
ὀφϑαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ' ἐδαμάσσατο οἴνῳ. 
ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρ᾽, Ὀδυσεῦ. ἵνα τοι πὰρ ξείνια ϑείον: 
πομπήν τ᾽ ὀτρύνω δόμεναι κλυτὸν ἐννοσίγαιον" 
τοῦ γὰρ ἐγὼ παῖς εἰμὶ. πατὴρ δ᾽ ἐμὸς εὔχεται εἶναι" 
αὐτὸς δ᾽, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσ᾽, ἰήδεται, οὐδέ τις ἄλλος 520 
οὔτε ϑεῶν μακάρων οὔτε ϑνητῶν ἀνθρώπων." 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

"αἱ γὰρ δὴ ψυχῆς τε καὶ αἰῶνός σε δυναίμην 
-εὖνιν ποιήσας πέμψαι δόμον ἴάϊδος εἴσω, 

ὡς οὐκ ὀφϑαλμόν γ᾽ ἰήσεται οὐδ᾽ ἐνοσίχϑων.ς“ 525 

Ἃς ἐφάμην, ὁ δ᾽ ἔπειτα Ποσειδάωνι ἄνακτι 
εὔχετο. χεῖθ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα" ἰ 

οΚλῦϑι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα 6 
εἰ ἐτεόν γε σός εἰμι, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς εὔχεαι εἶναι, 
δὸς μὴ Ὀδυσσῆα πτολιπόρϑιον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 530 
[υἱὸν “αέρτεω. Ἰθάκῃ ἔνι οἰκί᾽ ἔχοντα]. 
ἀλλ εἴ οἱ μοῖρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἵχέσϑαι 

Βοπιογὶ Οἀγ5βθᾶ. 10 

οι 
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οἶκον ἐὐκτίμενον καὶ ξὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ὀψὲ κακῶς ἔλϑοι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους, 
νηὸς ἐπὶ ἀλλοτρίης. εὕροι δ᾽ ἐν πήματα οἴκῳ.“ 580 
Ἃς ἐφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε κυανοχαίτης. 

αὐτὰρ δγ᾽ ἐξαῦτις πολὺ μείζονα λᾶαν ἀείρας 
ἠχ'᾽ ἐπιδινήσας, ἐπέρεισε δὲ ἷν᾿ ἀπέλεϑρον, 
κὰδ δ᾽ ἔβαλεν μετόπισϑε νεὸς κυανοπρῴώροιο 
τυτϑὸν, ἐδεύησεν δ᾽ οἰήϊον ἄκοον ἵκέσϑιαι. 540 
ἐκλύσϑη δὲ ϑάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης" 
τὴν δὲ πρόσω φέρε κῦμα. ϑέμωσε δὲ χέρσὸν ἱχέσϑαι 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφικόμεϑ᾽. ἔνϑα περ.ἄλλαι 
νῆες ἐύΐσσελμοι μένον ἀϑρόαι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
εἴατ᾽ ὀδυρόμενοι. ἡμέας ποτιδέγμενοι αἰε.. 0ΌΟὃϑὅϑῳσ4Ὁ 
νῆα μὲν ἔνϑ᾽ ἐλϑόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάϑοισιν, ὦ 
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ δηγμῖνι ϑαλάσσης. 
μῆλα δὲ Κύκλωπος γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες 
δασσάμεϑ'. ὡς μήτις μοι ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. 
ἀρνειὸν δ᾽ ἐμοὶ οἴω ἐϊκνήμιδες ἑταῖροι 880 
μήλων δαιομένων δόσαν ἔξοχα" τὸν δ᾽ ἐπὶ ϑινὶ 
Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει, 
ῥέξας μηρί ἔκαιον" ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο ἱρῶν, 
ἀλλ ἄρα μερμήριξεν ὅπῶς ἀπολοίατο πᾶσαι 
νῆες ἐύσσελμοι καὶ ἐμοὶ ἐρίηφες ἑταῖροι. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἤμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἥμεϑα δαινύμενοι κρέα τ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ" 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλϑεν, 
δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 

ἥμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς. 560 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν" ἑτάροισῖν ἐ ν ἐποτρύνας ἐκέλευσα 
αὐτούς τ' ἀμβαίνειν ἀνά τὲ πρυμνήσια λῦσαι. 
οἵ δ᾽ αἷψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληΐσι καϑῖξον, 

ἑξῆς δ᾽ ἑξόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 

οι ο: οι 
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Ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἥτορ, 568 
ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. 

ΟΟΥΣΣΕΙΑ͂Σ Κ. 

Ν " "4 ᾿ ΄ ᾿ ΄ Τὰ περὶ Αἰόλου καὶ Δαιστρυγόνων καὶ Κίρκης. 

«ολίην δ᾽ ἐς νῆσον ἀφικόμεϑ' - ἔνϑα δ᾽ ἔναιεν 
“Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν, 
πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ" πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος 
χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ᾽ ἀναδέδροιμιε πέτρη. 
τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροις γεγάασιν, 
δξ μὲν ϑυγατέρες. ἕξ δ᾽ υἱέες ἡβώοντες. 
ἔνϑ'᾽ ὅγε ϑυγατέρας πόρεν υἱἵάσιν εἶναι ἀκοίτις. 
οἱ δ᾽ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ 
δαίνυνται" παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῦται, 
κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίξζεται αὐ ὀδΘ. οΟὃ10 
ἤματα: νύκτας δ᾽ αὖτε παρ᾽ αἰδοέίῃς ἀλόχοισιν 
εὔδουσ᾽ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖς λεχέεσσιν. 
καὶ μὲν τῶν ἱκόμεσϑα πόλιν καὶ δώματα καλά. 
μῆνα δὲ πάντα φίλει μὲ καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα, 
Ἴλιον ᾿4ργείων τε νέας καὶ νόστον ᾿Αχαιῶν" 1 
αὐτὰρ ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα. 
ἀλλ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ ὁδὸν ἥτεον ἠδ᾽ ἐκέλευον 
πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν. 
δῶκέ μοι ἐχδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο, 
ἔνϑα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευϑα᾽ 20 
κεῦνον γὰρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων, 

ἠμὲν παυέμεναι ἠδ᾽ ὀῤνύμεν ὅν κ' ἐθέλῃσιν. 
10 

σι 
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νηὶ δ᾽ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιϑι φαεινῇ 
᾿ ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσῃ ὀλίγον περ᾿ 
αὐτὰρ ἐμοὶ πνοιὴν Ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι, 95 
ὄφρα φέροι νῆᾶς τε καὶ αὐτούς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 
ἐκτελέειν: αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεϑ' ἀφραδίῃσιν. 
Ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ, 

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα, 
καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας. 80 
ἔνϑ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυϑε κεχμηῶτα᾽ 
αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῷ ἄλλῳ 
δῶχ ἑτάρων, ἵνα ϑᾶσσον ἱκοίμεϑα πατρίδα γαῖαν" 
οἱ δ᾽ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
καί μ᾽ ἔφασαν χρυσὸν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ᾽ ἄγεσϑαι, 
δῶρα παρ᾽ Δ4ἰόλου μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο᾽ 86 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον᾽ 

...,). πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φέλος καὶ τίμιός ἐστιν 
ἀνϑρώποις, δτεών τε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται. 
πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ 40 
ληΐδος" ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες 
οἴκαδε νισσόμεϑα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες. 

καὶ νῦν οἱ τάδ᾽ ἔδωκε χαριζόμενος φιλότητι 
Αἴολος. ἀλλ ἄγε ϑᾶσσον ἰδώμεϑα ὅττι τάδ᾽ ἐστὶν. 
ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.“ 45 

Ὡς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων" 
ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ᾽ ἐκ πάντες ὄρουσαν, 
τοὺς δ᾽ αἶψ᾽ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε ϑύελλα 
κλαίοντας. γαίης ἄπο πατρίδος αὐτὰρ ἔγωγε 
ἐγρόμενος κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα 60 
ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφϑίμην ἐνὶ πόντῳ, 
ἢ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ξωοῖσι μετείην. 
ἀλλ᾽ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ᾽ ἐνὶ νηὶ 
κείμην" αἱ δ᾽ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο ϑυέλλῃ 
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αὖτις ἐπ᾽ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι. 596 
Ἔνϑα δ᾽ ἐπὶ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεϑ᾽ ὕδωρ, 

αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο ϑοῆς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τὲ πασσάμεϑ' ἠδὲ ποτῆτος, 
δὴ τότ᾽ ἐγὼ κήρυκά τ᾽ ὀπασσάμενος καὶ ἑταῖρον, 
βῆν εἰς Αἰόλου κλυτὰ δώματα: τὸν δ᾽ ἐκίχανον 60 
δαινύμενον παρὰ ἡ τ᾽ ἀλόχῳ καὶ οἷσι τέκεσσιν. 
ἐλϑόντες δ᾽ ἐς δῶμα παρὰ σταϑμοῖσιν ἐπ᾿ οὐδοῦ 
ἑζόμεϑ᾽- οἵ δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἐθάμβεον ἔκ τ᾽ ἐρέοντο 
 Πὼς ἦλϑες, Ὀδυσεῦ; τίς τοι κακὸς ἔχραε δαίμων; 

ἡ μέν ο᾽ ἐνδυκέως ἀπεπέμπομεν, ὄφρ᾽ ἀφίκοιο θῦ 
πατρίδα σὴν καὶ δῶμα. καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν."" 
Ἃς φάσαν: αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ 

ἄασάν μ᾽ ἕταροί τε κακοὶ πρὸς τοῖσί τε ὕπνος 
σχέτλιος. ἀλλ᾿ ἀκέσασϑε. φίλοι: δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν."“ 
Ὃς ἐφάμην μαλακοῖσι καϑαπτόμενος ἐπέεσσιν 10 

οἱ δ᾽ ἄνεῳ ἐγένοντο" πατὴρ δ᾽ ἠμείβετο μύϑῳ 
Ὁ Ερρ᾽ ἐκ νήσου ϑᾶσσον, ἐλέγχιστε ξωόντων:" 

οὐ γάρ μοι ϑέμις ἐστὶ κομιξέμεν οὐδ᾽ ἀποπέμπειν 
ἄνδρα τὸν ὅς κε ϑεοῖσιν ἀπέχϑηται μακάρεσσιν. 
ἔρο᾽, ἐπεὶ ἀϑανάτοισιν ἀπεχϑόμενος τόδ᾽ ἵκάνεις."“ 15 
Ὥς εἰπὼν ἀπέπεμπε δόμων βαρέα στενάχοντα. 

ἔνϑεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ. 
τείρετο δ᾽ ἀνδρῶν ϑυμὸς ὑπ᾽ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς 

ἡμετέρῃ ματέίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο πομπή. 
Ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ" 80 

ἑβδομάτῃ δ᾽ ἱκόμεσθα “άμου αἰπὺ πτολέεϑρον, 
Γηλέπυλον “αιστρυγονίην, ὅϑι ποιμένα ποιμὴν 
ἡπύει εἰσελάων, ὃ δέ τ ἐξελάων ὑπακούει. 
ἔνϑα κ᾽ ἄῦπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισϑοὺς, 
τὸν μὲν βουκολέων, τὸν δ᾽ ἄργυφα μῆλα νομεύων᾽ 
ἐγγὺς γὰρ νυχτός τε καὶ ἤματός εἰσι κέλευϑοι. 86 
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ἔνϑ᾽ ἐπεὶ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν, ὃν πέρι πέτρη 
ἠλίβατος τετύχηκε διαμπερὲς ἀμφοτέρωθεν, 

ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν 
ἐν στόματι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ᾽ εἰσοδός ἐστιν, 90 
ἔνϑ᾽ οἵγ᾽ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀμφιελίσσας. 
αἵ μὲν ἄρ᾽ ἔντοσϑεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο 
πλησίαι- οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ἀέξετο κῦμα γ᾽ ἐν αὐτῷ, 
οὔτε μέγ᾽ οὔτ᾽ ὀλίγον, λευκὴ δ᾽ ἦν ἀμφὶ γαλήνη. 
αὐτὰρ ἐγὼν οἷος σχέϑον ἔξω νῆα μέλαιναν, 95 
αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσματα δήσας" 
ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών. 
ἔνϑα μὲν οὔτε βοῶν οὔτ᾽ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα. 
καπνὸν δ᾽ οἷον δρῶμεν ἀπὸ χϑονὸς αἀΐσσοντα. 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύϑεσϑαι ἰόντας 100 
οἵτινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χϑονὶ σῖτον ἔδοντες, 

ἄνδρε δύω κρίνας. τρίτατον κήρυχ ἅμ᾽ ὁπάσσας. 
οἵ δ᾽ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδὸν, ἧπερ ἄμαξαι 
ἄστυδ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην. 
κούρῃ δὲ ξύμβληντο πρὸ ἄστεος ὑδῥευούσῃ, 100 
ϑυγατέρ᾽ ἰφϑέμῃ “αιστρυγόνος ᾿Δντιφάταο. 
ἡ μὲν ἄρ᾽ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεϑρον 
᾿Δρτακίην: ἔνϑεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον" 
οἱ δὲ παριστάμενοι, προσεφώνεον. ἔκ τ᾽ ἐρέοντο 

ὅστις τῶνδ᾽ εἴη βασιλεὺς καὶ τοῖσιν ἀνάσσοι. 110 
ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ. 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώματα, τὴν δὲ γυναῖκα 
εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κορυφὴν. κατὰ δ᾽ ἔστυγον αὐτήν. 
ἡ δ᾽ αἷψ᾽ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν ᾿ἀντιφατῆα, 
ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεϑρον. 118 
αὐτίχ ἕνα μάρψας ἑτάρων ὡπλίσσατο δεῖπνον" 
τὼ δὲ δύ᾽ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσϑην. 
αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος" οἱ δ᾽ ἀΐοντες 
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φοίτων ἴφϑιμοι “αιστρυγόνες ἄλλοϑεν ἄλλος, 

μυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν. 130 
οἵ ῥ᾽ ἀπὸ πετράων ἀνδραχϑέσι χερμαδίοισιν 
βάλλον: ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει 
ἀνδρῶν τ᾽ ὀλλυμένων νηῶν 9᾽ ἅμα ἀγνυμενάων:" 
ἰχϑῦς δ᾽ ὡς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο. 

ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ὄλεκον λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς. 136 
τόφρα δ᾽ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
τῷ ἀπὸ πείσματ᾽ ἔκοψα νεὸς κυανοπρώροιο. 
αἶψα δ᾽ ἐμοῖς ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα 

ἐμβαλέειν κώπῃς. ἵν ὑπὲκ κακότητα φύγοιμεν" 
οἱ δ᾽ ἅλα πᾶντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον. 130 
ἀσπασίως δ᾽ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας 
νηῦς ἐμή" αὐτὰρ αἵ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόϑ'᾽ ὄλοντο. 
Ἔνϑεν ὃὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ, 

ἄσμενοι ἐκ ϑανάτοιο. φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. 
“«Αἰαίην δ᾽ ἐς νῆσον ἀφικόμεϑ'᾽ - ἔνϑα δ᾽ ἔναιεν 185 
Κίρκη ἐὐπλόκαμος, δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα, 
αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο: 
ἄμφω δ᾽ ἐκγεγάτην φαεσιμβρότου Ἠελίοιο 
μητρός τ ἐκ Πέρσης, τὴν ἸὩκεανὸς τέκε παῖδα. 
ἔνϑα δ᾽ ἐπὶ ἀκτῆς νηΐ κατηγαγόμεσϑα σιωπῇ 140 
ναύλοχον ἐς λιμένα, καί τις ϑεὸς ἡγεμόνευεν. 
ἔνϑα τότ᾽ ἐκβάντες δύο τ᾽ ἤματα καὶ δύο νύκτας 

κείμεϑ'᾽, ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἄλγεσι ϑυμὸν ἔδοντες. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ΡΡΗΡ ἤμαρ ἐὐπλόκαμος τέλεσ᾽ Ἠὼς, 

καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἐμὸν ἔγχος ἑλὼν καὶ φάσγανον ὀξὺ 145 
καρπαλίμως παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἐς περιωπὴν, 
εἶ πὼς ἔργα ἴδοιμι βροτῶν ἐνοπήν τε πυϑοίμην. 

ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελϑῶὼν, 
καί μοι ἐείσατο καπνὸς ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 
Κίρκης ἐν μεγάροισι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην. 150 
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μερμήριξα δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν . 
ἐλϑεῖν ἠδὲ πυϑέσϑαι, ἐπεὶ ἴδον αἴϑοπα καπνόν. 
ὧδε δέ μοι φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
πρῶτ᾽ ἐλϑόντ᾽ ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης 
δεῖπνον ἑταίροισιν δόμεναι προέμεν τε πυϑέσϑαι. 155 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἤα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης, 

καὶ τότε τίς μὲ ϑεῶν ὀλοφύρατο μοῦνον ἐόντα, 
ὃς ῥά μοι ὑψέίχερων ἔλαφον μέγαν εἰς ὁδὸν αὐτὴν 
ἧκεν" ὃ μὲν ποταμόνδε κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης 
πιόμενος" δὴ γάρ μὲν ἔχεν μένος ἠελίοιο. 160 
τὸν δ᾽ ἐγὼ ἐκβαίνοντα κατ ἄκνηστιν μέσα νῶτα 
πλῆξα᾽ τὸ δ᾽ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησεν. 
καὸ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακὼν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο ϑυμος. 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἐμβαίνων δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλὴς 
εἰρυσάμην" τὸ μὲν αὖϑι κατακλίνας ἐπὶ γαίϊ Ιθὃ 
εἴασ᾽ - αὐτὰρ ἐγὼ σπασάμην ῥῶπάς τε λύγους τε. 
πεῖσμα δ᾽, ὅσον τ᾽ ὄργυιαν, ἐὐστρεφὲς ἀμφοτέρωϑεν 
πλεξάμενος συνέδησα πόδας δεινοῖο πελώρου. 
βῆν δὲ καταλοφάδεια φέρων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, 
ἔγχει ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔπως ἦεν ἐπ᾿ ὥμου. 170 
χειρὶ φέρειν ἑτέρῃ" μάλα γὰρ μέγα ϑηρίον ἤεν. 
κὰδ δ᾽ ἔβαλον προπάροιϑε νεὸς. ἀνέγειρα δ᾽ ἑταίρους 

μειλιχίοις ἐπέεσσι παφασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον" 

.ἾὮ φίλοι, οὐ γάρ πω καταδυσόμεϑ'., ἀχνύμενοί 

περ, 
εἰς ᾿Δΐδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ. 115 
ἀλλ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἐν νηὶ ϑοῇ βρῶσίς τε πόσις τε, 
μνησόμεϑα βρώμης μηδὲ τρυχώμεϑα λιμῷ." 
Ἃς ἐφάμην, οἱ δ᾽ ὦκα ἐμοῖς ἐπέεσσι πίϑοντο" 

ἐκ δὲ καλυψάμενοι παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

ϑηήσαντ᾽ ἔλαφον: μάλα γὰρ μέγα ϑηρίον ἢεν. 180 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοι ὀφϑαλμοῖσιν, 
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χεῖρας νιψάμενοι τεύχοντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα. 
ὡς τότε μὲν πρόπαν ἤμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἤμεϑα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ: 

ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑεν. 180 

δὴ τότε κοιμήϑημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 
ἥμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς. 
καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν ϑέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον 

»ΓΚέκλυτέ μευ μύϑων, κακά πὲρ πάσχοντες ἑταῖροι" ] 
ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν ὅπη ξόφος οὐδ᾽ ὅπη ἠὼς. 190 
οὐδ᾽ ὅπη ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν 
οὐδ᾽ ὅπη ἀννεῖται- ἀλλὰ φραξώμεϑα ϑᾶσσον 
εἴ τις ἔτ᾽ ἔσται μῆτις. ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομαι εἶναι. 
εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελϑὼν 
νῆσον. τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεράνωται" 190 
αὐτὴ δὲ χϑαμαλὴ κεῖται: καπνὸν δ᾽ ἐνὶ μέσσῃ 
ἔδρακον ὀφϑαλμοῖσι διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην." 
Ὃς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσϑη φίλον ἦτορ 

μὠνησαμένοις ἔργων “αιστρυγόνος ᾿Δντιφάταο 
Κυκλωπός τε βίης μεγαλήτορος, ἀνδροφάγοιο. 200 
κλαῖον δὲ λιγέως, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες" 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν. 

Αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐὐκνήμιδας ἑταίρους 
ἠρέύϑμεον, ἀρχὸν δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ὄπασσα᾿ 
τῶν μὲν ἐγὼν ἤρχον, τῶν δ᾽ Εὐρύλοχος ϑεοειδής. 205 

κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλομεν κα" 

ἐχ δ᾽ ἔϑορε κλῆρος μεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο. 
βῆ δ᾽ ἰέναι, ἅμα τῷγε δύω καὶ εἴκοσ᾽ ἑταῖροι 
κλαίοντες" κατὰ δ᾽ ἄμμε λίπον γοόωντας ὄπισϑεν. 
εὗρον δ᾽ ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα Κίρκης 210 
ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. 
ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες. 
τοὺς αὐτὴ κατέϑελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρμακ ἔδωκεν. 
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οὐδ᾽ οἵγ᾽ ὡρμήϑησαν ἐπ᾽ ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἄρα τοίγε 
οὐρῇσιν μακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν. 215 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηϑεν ἰόντα 
σαένωσ᾽ αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα ϑυμοῦ" 
ὡς τοὺς ἀμφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες 
σαῖνον᾽ τοὶ δ᾽ ἔδδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα. 
ἔσταν δ᾽ ἐν προϑύροισι ϑεᾶς καλλιπλοκάμοιο, 230 
Κίρκης δ᾽ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ; 
ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα ϑεάων 
λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται. 
τοῖσι ὃὲ μύϑων ἤρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 

ὃς μοι κήδιστος ἑτάρων ἣν κεδνοότατός τε᾿ 225 

.. Ὁ, φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχυμένη μέγαν ἱστὸν 

καλὸν ἀοιδιάει -- δάπεδον δ᾽ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν -- 
ἢ ϑεὸς ἠὲ γυνή: ἀλλὰ φϑεγγώμεϑα ϑᾶσφον."" 
Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τοὶ δ᾽ ἐφϑέγγοντο καλεῦντες. 

ἡ δ᾽ αἶψ᾽ ἐξελθοῦσα ϑύρας ὦϊξε φαεινὰς 330 
καὶ κάλει" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες αϊδρείῃσιν ἕποντο" 
Εὐρύλοχος δ᾽ ὑπέμεινεν, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι. 
εἷσεν δ᾽ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. 

ἐν δέ σφιν τυρὸν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν 
οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα᾽ ἀνέμισγε δὲ σίτῳ 3.85 
φάρμακα λυγρ᾽, ἵνα πάγχυ λαϑοίατο πατρίδος αἴης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ᾽ ἔπειτα, 
ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ. 
οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τὲ 
καὶ δέμας. αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ. 
ὡς οἵ μὲν κλαίοντες ἐέρχατο" τοῖσι ὃὲ Κίρκη 941 
πάρ ῥ᾽ ἄκυλον βάλανόν τ᾿ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης 

ἔδμεναι, οἷα σύες χαμαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν. 

Εὐρύλοχος δ᾽ ἂψ ἦλϑε ϑοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν. 
ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον. 3.45. 
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οὐδέ τι ἐκφάσϑαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ, 
Ξι ὌΨΕΙ ΄ ΄ ᾿ ΓΕ Ὁ" 

κἣρ ἀχεὶ μεγάλῳ βεβολημένος ἐν δέ οἵ ὅσσε 

δαχρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ᾽ ὠΐετο ϑυμός. 
ἀλλ ὅτε δή μιν πάντες ἀγασσάμεϑ' ἐξερέοντες, 

Η͂ ΄ - » ρ΄ .7 ͵ ᾿» Α 

καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὁλεϑρον᾽ 250 

Ἤιομεν. ὡς ἐκέλευες ἀνὰ δρυμὸ διμ᾽ Ὀὃ »Ἤιομεν. ὡς ἐκέλευες ρυμὰ, φαίδιμ’ Ὀδυο- 
σεῦ" 

εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλά 
[ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ]. 
ἔνϑα δέ τις μέγαν ἱστὸν ἐποιχομένη λίγ᾽ ἄειδεν 
Ἃ δ: 2. δ " 3..,.5 ,ὔ - «Ὁ 
ἢ ϑεὸς ἠὲ γυνή᾽ τοὶ ὃ ἐφϑέγγοντο καλεῦντες. 355 

ἡ δ᾽ αἶψ᾽ ἐξελθοῦσα ϑύρας ὥϊξε φαεινὰς 
καὶ κάλει" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες αἰδρείῃσιν ἕποντο" 
αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέμεινα, ὀϊσάμενος δόλον εἶναι. 
οἱ δ᾽ ἄμ’ ἀϊστώϑησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν 

ἐξεφάνη: δηρὸν δὲ καϑήμενος ἐσκοπίαζον "" 260 
Ἃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγὼ περὶ μὲν ξίφος ἀργυρόηλον 

» ΄ , ’ Ἵ ’, 

ὥμοιιν βαλόμην, μέγα χάλκεον, ἀμφὶ δὲ τόξα᾽" 
Ἁ θα 3 ΄ ΜΠ ι ἢ ς Α ς ΄ 

τὸν δ᾽ ἂψ ἠνώγεα αὐτὴν ὁδὸν ἡγήσασϑαι. 
αὐτὰρ δγ᾽ ἀμφοτέρῃσι λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων 
[καί μὶ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα]. 368 
Μή μ᾽ ἄγε κεῖσ᾽ ἀέκοντα, διοτρεφὲς, ἀλλὰ λίπ᾽ 

: αὐτοῦ" ᾿ 
οἶδα γὰρ ὡς οὔτ᾽ αὐτὸς ἐλεύσεαι οὔτε τιν᾽ ἄλλον 
» - Ἐξ εν 2 ; . Η - 
ἄξεις σῶν ἑτάρων ἀλλὰ ξυν τοῖσδεσι ϑᾶσσον 

φεύγωμεν: ἔτι γάρ κεν ἀλύξαιμεν κακὸν ἡμαρ.“ 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

“Εὐρύλοχ, ἤτοι μὲν σὺ μέν αὐτοῦ τῷδ᾽ ἐνὶ χώρου 3271 
ἔσϑων καὶ πένων, κοίλῃ παρὰ νηὶ μελαίνῃ" 
αὐτὰρ ἐγὼν εἶμι κρατερὴ δέ μοι ἔπλετ᾽ ἀνάγκη.". 

« ἣ τῶι ͵΄ 
Ὡς εἰπὼν παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ ϑαλάσσης. 

ἀλλ ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλον ἰὼν ἱερὰς ἀνὰ βήσσας 579 
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Κίρκης ἵξεσϑαι πολυφαρμάκου ἐς μέγα δῶμα, 
ἔνϑα μοι Ἑρμείας χρυσόρραπις ἀντεβόλησεν 
ἐρχομένῳ πρὸς δῶμα, νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικὼς. 
πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦπερ χαριεστάτη ἤβη" 279 
ἔν τ᾽ ἄρα μοι φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
»Πῆ δ᾽ αὖτ᾽, ὦ δύστηνε, δι ἄκριας ἔρχεαι οἷος, 

χώρου ἄϊδρις ἐών; ἕταροι δέ τοι οἵδ᾽ ἐνὶ Κίρκης 
ἔρχαται. ὥστε σύες. πυκινοὺς κευϑμῶνας ἔχοντες. 
ἢ τοὺς λυσόμενος δεῦρ᾽ ἔρχεαι; οὐδέ σέ φημὶ 
αὐτὸν νοστήσειν. μένέεις δὲ σύγ ἔνϑα περ ἄλλοι. 585 
ἀλλ᾽ ἄγε δή σε κακῶν ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω:" 
τῆ, τόδε φάρμακον ἐσϑλὸν ἔχων ἐς δώματα Κίρκης 
ἔρχευ, ὅ κέν τοι κρατὸς ἀλάλκῃσιν κακὸν ἡμαρ. 

πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρζης. 

τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ᾽ ἐν φάρμακα σίτω: 290 
ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ϑέλξαι σε δυνήσεται" οὐ γὰρ ἐάσει 
φάρμακον ἐσϑλὸν. ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα. 
ὁππότε κὲν Κίρκη σ᾽ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ, 
δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
Κίρκῃ ἐπαΐξαι ὥστε κτάμεναι μενεαίνων. 395 

ἡ δέ σ᾽ ὑποδδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι" 
ἔνϑα σὺ μηκέτ᾽ ἔπειτ ἀπανήνασϑαι ϑεοῦ εὐνὴν, 
ὄφρα κέ τοι λύσῃ 8' ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ᾽ 
ἀλλὰ κέλεσϑαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι 
μήτι, σοὶ αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο, 800 
μή σ᾽ ἀπογυμνωϑέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα ϑείῃ." 
Ἃς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ᾿ἀργειφόντης 

ἐκ γαίης ἐρύσας. καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξεν. 
δέξῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνϑος᾽ 
μῶλυ δέ μιν καλέουσι ϑεοί" χαλεπὸν δέ τ᾽ ὀρύσσειν 
ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι: ϑεοὶ δέ τε πάντα δύνανται. 806 

Ἑρμείας μὲν ἔπειτ᾽ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον 
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νῆσον ἀν᾽ ὑλήεσσαν, ἐγὼ δ᾽ ἐς δώματα Κίρκης 
ἤϊα: πολλὰ δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
ἔστην δ᾽ εἰνὶ ϑύρῃσι ϑεᾶς καλλιπλοκάμοιο 810 
ἔνϑα στὰς ἐβόησα, ϑεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς. 
ἡ δ᾽ αἶψ᾽ ἐξελϑοῦσα ϑύρας ὥϊξε φαεινὰς 
καὶ κάλει" αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ. 
εἷσε δέ μ᾽ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου, 
καλοῦ δαιδαλέου: ὑπὸ ὃὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν: 5818 
τεῦξε δέ βου κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμιι 

ἐν δέ τε φάρμακον ἥκε, κακᾶ. φρονέουσ' ἐνὶ ϑυμῷ. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ᾽ ἔϑελξεν, 

ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 819 
»»Ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ’ ἄλλων λέξο ἑταίρων ."- 

ὡς φάτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥστε κτάμεναι μενεαίνων. 
ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων, 
καί μὶ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

» Τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ το- 
κῆες; 325 

ϑαῦμα μ' ἔχει ὡς οὔτι πιὼν τάδε φάρμακ ἐθέλχϑης. 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ᾽ ἀνέτλη, 
ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 
[σοὶ δέ τις ἐν στήϑεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν.] 
ἢ σύγ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος. ὅντε μοι αἰεὶ 380 
φάσκχεν ἐλεύσεσϑαι χρυσόρραπις ᾿4ργειφόντης, 
ἐκ Τροίης ἀνιόντα ϑοῇ σὺν νηὶ μελαίνῃ. 
ἀλλ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ ϑέο, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα 
εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβείομεν, ὄφρα μιγέντε 
εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίϑομεν ἀλλήλοισιν." ὅ85 
Ὡς ἔφατ᾽; αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

ο»ὦ Κίρκη, πῶς γάρ με κέλεαι σοὶ ἤπιον εἶναι, 
ἥ μοι σῦς μὲν ἔϑηκας ἐνὶ μεγάροισιν ἑταίρους, 
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αὐτὸν δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἔχουσα δολοφρονέουσα χελεύεις 
ἐς ϑάλαμόν τ᾽ ἰέναι καὶ σῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς, 340 
ὄφρα μὲ γυμνωϑέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα ϑείης. 
οὐδ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς, 
εἰ μή μοι τλαίης γε, ϑεὰ, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι 
μήτι μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.“ 844 
Ἃς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπώμνυεν ὡς ἐκέλευον. 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τὲ τὸν ὅρκον, 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος εὐνῆς. 

᾿ἀμφίπολοι δ᾽ ἄρα τέως μὲν ἐνὶ μεγάροισι πένοντο 
τέσσαρες, αἵ οἱ δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν. 849 
γίγνονται δ᾽ ἄρα ταίγ᾽ ἔκ τὲ κρηνέων ἀπό τ᾽ ἀλσέων 
ἔκ 8᾽ ἱερῶν ποταμῶν. οἵτ᾽ εἰς ἅλαδε προρέουσιν. 
τάων ἡ μὲν ἔβαλλε ϑρόνοις ἔνι ῥήγεα καλὰ, 
πορφύρεα καϑύπερϑ'., ὑπένερϑε δὲ λῖϑ᾽ ὑπέβαλλεν" 
ἡ δ᾽ ἑτέρη προπάρουϑε ϑρόνων ἐτίταινε τραπέζας 
ἀργυρέας. ἐπὶ δέ σφι τίϑει χρύσεια κανεια" 800 
ἡ δὲ τρίτη κρητῆρι μελίφρονα οἶνον ἐχίρνα 
ἡδὺν ἐν ἀργυρέῳ, νέμε δὲ χρύσεια κὐπελλα" 
ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνέχαιεν 
πολλὸν ὑπὸ τρίποδι μεγάλῳ ἰαίνετο δ᾽ ὕδωρ. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ ξζέσσεν ὕδωρ ἑνὶ ἥνοπι χαλκῷ, ἀδὅ60 
ἔς ῥ᾽ ἀσάμινϑον ἔἕσασα λό᾽ ἐκ τρίποδος μεγάλοιο, 
ϑυμῆρες κεράσασα κατὰ χρατός τὲ καὶ μων, 
ὄφρα μοι ἐκ κάματον ϑυμοφϑόρον εἵλετο γυίων. 
αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ μὲ χλαῖναν καλὴν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα, 86ῦ 
εἷσε δέ μ᾽ εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ ϑρόνου ἀργυροήλου, 
καλοῦ δαιδαλέου ὑπὸ δὲ ϑρῆνυς ποσὶν ἦεν" 

[χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλῇ. χρυσείῃ. ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι: παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 810 
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σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεόντων} 
ἐσθέμεναι δ᾽ ἐκέλευεν: ἐμῷ δ᾽ οὐχ ἤνδανε ϑυμῷ, 
ἀλλ ἥμην ἀλλοφρονέων., κακὰ δ᾽ ὄσσετο ϑυμός. 

Κίρκη δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἔμ᾽ ἥμενον οὐδ᾽ ἐπὶ σίτῳ 
χεῖρας ἰάλλοντα, κρατερὸν δέ μὲ πένϑος ἔχοντα, ὁ16 
ἄγχι παρισταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

.. Τίφϑ᾽ οὕτως. Ὀδυσεῦ, κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξεαι ἶσος ἀναύδῳ. 
ϑυμὸν ἔδων. βρώμης δ᾽ οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος: 
ἢ τινά που δόλον ἄλλον ὀΐεαι" οὐδέ τί σε χρὴ 880 

δειδίμεν ἤδη γάρ τοι ἀπώμοσα καρτερὸν ὅρκον." 

Ὥς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μὲν ἀμειβόμενος προσέειπον 
ὦ Κίρκη. τίς γάρ κεν ἀνὴρ. ὃς ἐναίσιμος εἴη, 
πρὶν τλαίη πάσσασϑαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 
πρὶν λύσασϑ᾽ ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι; 
ἀλλ εἰ δὴ πρόφρασσα πιεῖν φαγέμεν τε κελεύεις. 886 
λῦσον. ἵν ὀφϑαλμοῖσιν ἴδω ἐρίηρας ἑταίρους.“ 
Ὃς ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

ῥάβδον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ, ϑύρας δ᾽ ἀνέῳγε συφειοῦ, 
ἐκ δ᾽ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν. 390 
οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ διίὶ αὐτῶν 
ἐρχομένη προσάλειφεν ἑκάστῳ φάρμακον ἄλλο. 
τῶν δ᾽ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔρρεον, ἃς πρὶν ἔφυσεν 
φάρμακον οὐλόμενον, τό σφὶν πόρε πότνια Κίρχη; 
ἄνδρες δ᾽ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἧσαν 390 
καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείξονες εἰσοράασϑαι. 

ἔγνωσαν δ᾽ ἐμὲ κεῖνοι, ἔφυν τ᾽ ἐν χερσὶν ἕκαστος. 
πᾶσιν δ᾽ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα 
σμερδαλέον κανάχιξε: ϑεὰ δ᾽ ἐλέαιρε καὶ αὐτή. 
ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα ϑεάων 400 

.» Ζιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ. 
ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. 
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- “ ΄ ͵΄ , 
νῆα μὲν ἀρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἠπειρόνδε, 
κτήματα δ᾽ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὅπλα τὲ πάντα" 
αὐτὸς δ᾽ ἀψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους.“ 405 

. " ᾽ ᾽ Α , 3 ΄ Ὡς ἐφατ᾽, αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ, 
- 3. οὺ» ιν -» » ᾿ “, ΄ 

βῆν δ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆα ϑοὴν φαὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. 

εὗρον ἔπειτ᾽ ἐπὶ νηὶ ϑοῇ ἐρίηρας ἑταίρους 
οἴκτρ᾽ ὁλοφυρομένους. ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας, 410 
ἐλϑούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται. 
πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι" οὐδ᾽ ἔτι σηκοὶ 
ἰσχουσ΄, ἀλλ ἀδινὸν μυκώμεναι ἀμφιϑέουσιν 

, ᾿ κ Ξ “" 3 "- μητέρας" ὡς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν, 
δακρυόεντες ἔχυντο᾽ δόκησε δ᾽ ἄρα σφίσι ϑυμὸς 418 
ὡς ἔμεν ὡς εἰ πατρίδ᾽ ἱχοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν 
τρηχείης Ἰθάκης, ἵνα τ᾽ ἔτραφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο" 
καί μ᾽ ὀλοφυρόμενοι ἔπεα πτερόεντα προσηύδων " 
Σοὶ μὲν νοστήσαντι, διοτρεφὲς, ὡς ἐχάρημεν, 

ς ΤΕΣ ΜΨΈΓΙ ΤΣ) , ᾽ , , “" 
ὡς εἴτ εἰς ϑάκην ἀφικοίμεϑα πατρίδα γαῖαν. 450 

ἀλλ᾽ ἄγε, τῶν ἄλλων ἑτάρων κατάλεξον ὄλεϑρον.““ 
Ὡς ἔφαν; αὐτὰρ ἐγὼ προσέφην μαλακοῖς ἐπέεσσιν 
- Ἂ ΄ ΄ ΄ 

νῆα μὲν ἀρ πάμπρωτον ἐρύσσομεν ἠπειρόνδε, 
΄ ’ [ [χὰ ΄ 

κτήματα δὲ σπήεσσι πελάσσομεν ὅπλα τε πάντα᾽ 
2. “ἐδ καθ. ὦ ΄ 9... ὦ - ΄ δ᾽ ΤΆΣ 

αὐτοὶ δ᾽ οτρυνεσϑ', ἵνα μοι ἀμα πᾶντες ἕπησϑε, 425 
» , 3.. πα δ “ -" , ’ 
ὄφρα ἴδηϑ' ἕταρους ἱεροῖς ἐν δώμασι Κίρκης 

πίνοντας καὶ ἔδοντας" ἐπηετανὸν γὰρ ἔχουσιν."" 
᾿ ΄ 5. Μ ΄ 
Ἃς ἐφάμην, οἵ δ᾽ ὦκα ἐμοῖς ἐπέεσσι πέϑοντο" 

΄ ΄ δ 

Εὐρύλοχος δέ μοι οἷος ἐρύκανε πάντας ἑταίρους" 
[καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 4130 

.. 4 δειλοὶ, πόσ᾽ ἴμεν; τέ κακῶν ἱμείρετε τούτων, 
[4 ϊξ [2 δ᾽ 

Κίρκης ἐς μέγαρον καταβήμεναι, ἢ κὲν ἅπαντας 
ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας, 
οἵ κέν οἵ μέγα δῶμα φυλάσσοιμεν καὶ ἀνάγκῃ. 
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ὥσπερ Κύκλωψ ἐρξ᾽, ὅτε οἵ μέσσαυλον ἵκοντο 4386 
ἡμέτεροι ἕταροι, σὺν δ᾽ ὁ ϑρασὺς εἵπετ᾽ Ὀδυσσεύς" 
τούτου γὰρ καὶ κεῖνοι ἀτασϑαλίῃσιν ὄλοντο.“ 
Ὃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἔγωγε μετὰ φρεσὶ μερμήριξα, 

σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, 
τῷ οἱ ἀποτμήξας κεφαλὴν οὐδάσδε πελάσσαι, 440 
χαὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν" ἀλλά μ᾽ ἑταῖροι 
μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἐρήτυον ἄλλοϑεν ἄλλος" 

»» διογενὲς, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, εἰ σὺ κελεύεις, 

αὐτοῦ πὰρ νηΐ τε μένειν καὶ νῆα ἔρυσϑαι" 

ἡμῖν δ᾽ ἡγεμόνευ᾽ ἱερὰ πρὸς δώματα Κίρκης.“ 445 
Ὃς φάμενοι παρὰ νηὸς ἀνήϊον ἠδὲ ϑαλάσσης. 

οὐδὲ μὲν Εὐρύλοχος κοίλῃ παρὰ νηὶ λέλειπτο, 
ἀλλ ἕπετ᾽ - ἔδδεισεν γὰρ ἐμὴν ἔκπαγλον ἐνιπήν. 

Τόφρα δὲ τοὺς ἄλλους ἑτάρους ἐν δώμασι Κίρκη 
ἐνδυκέως λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 450 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλεν ἠδὲ χιτῶνας" 
δαινυμένους δ᾽ εὖ πάντας ἐφεύρομεν ἐν μεγάροισιν. 
οἵ δ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλους εἶδον φράσσαντό τ᾽ ἐσάντα, 
κλαῖον ὀδυρόμενοι, περὶ δὲ στεναχίζετο δῶμα. 
ἡ δέ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα ϑεάων 455 

οοἰΖηιογενὲς Δαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ.) 
μηκέτι νῦν ϑαλερὸν γύον ὄρνυτε" οἶδα καὶ αὐτὴ 
ἠμὲν δο᾽ ἐν πόντῳ πάϑετ᾽ ἄλγεα ἰχϑυόεντι, 
"ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ' ἐπὶ χέρσου. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον, 460 
εἰσόκεν αὔτις ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι λάβητε, 

οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν 
τρηχείης Ἰθάκης" νῦν δ᾽ ἀσκελέες καὶ ἄϑυμοι, 
αἰὲν ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι" οὐδέ ποϑ᾽ ὑμῦν 464 
ϑυμὸς ἐν εὐφροσύνῃ, ἐπειὴ μάλα πολλὰ πέποσϑε."“ 
Ὡς ἔφαϑ'᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
Ηοπιοῦὶ Οὐ ν55θα 11 
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ἔνϑα μὲν ἤματα πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 
ἥἤμεϑα, δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ" 
ἀλλ ὅτε δή δ᾽ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτραπον ὧραι, 
[μηνῶν φϑινόντων, περὶ δ᾽ ἥματα μακρὰ τελέσϑη.] 
καὶ τότε μ᾽ ἐκκαλέσαντες ἔφαν ἐρίηρες ἕταῖρολ͵ 47| 

»Ζαιμόνι᾽, ἤδη νῦν μιμνήσκεο πατρίδος αἴης, 
εἶ τοι ϑέσφατόν ἐστι σαωϑῆναι καὶ ἵκέσϑαι 
οἶκον ἐὐκτίμενον. καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν." 

[Ὡς ἔφαν, αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
ὡς τότε μὲν πρόπαν ἡμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 476 

ἤμεϑα, δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. 
ἥμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλϑεν, 
οὗ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.) 

«Αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικαλλέος εὐνῆς 4180 
γούνων ἐλλιτάνευσα. ϑεὰ δέ μεὺ ἔκλυεν αὐδῆς" 
[καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων 1 

οἷ, Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν ἥνπερ ὑπέστης, 
οἴκαδε πεμψέμεναι" ϑυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη, 
ἠδ᾽ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φϑινύϑουσι φίλον κῆρ 485 
ἀμφ᾽ ἔμ᾽ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύγε νόσφι γένηαι."“ 
Ὡς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίρἡ ἀμείβετο δῖα ϑεάων 

»»Ζιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ" 
ἀλλ᾽ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσϑαι 490 
εἰς ᾿Αΐἴδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης. 
ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο. 

μάντηος ἀλαοῦ, τοῦτε φρένες ἔμπεδοί εἰσιν" 

τῷ καὶ τεϑνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια 
οἴῳ πεπνῦσϑαι᾽ τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν."" 405 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσϑη φίλον ἤτορ᾽ 

κλαῖον δ᾽ ἐν λεχέεσσι καϑήμενος. οὐδέ τι ϑυμὸς 
ἤϑελ᾽ ἔτι ξώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο. 
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αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τ᾽ ἐκορέσϑην; 
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον 500 

»Ὦ, Κίρκη. τίς γὰρ ταύτην ὁδὸν ἡγεμονεύσει; 
᾽ 3 ΄᾿ ᾽ " 3 

εἰς "άϊδος δ᾽ οὔπω τις ἀφίκετο νηὶ μελαίνῃ.“ 
Ὧ ΕῚ ς δ᾽ θεώ τα ὙΦ ᾿ δὶ 9 ΄ 

ς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ ἀμείβετο δῖα ϑεχῶν 
[4 ΄ 9 - 

»»Φιογενὲς “αερτιάδη. πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
΄ ς ΄ Ἁ . ἣν 

μήτι τον ἡγεμόνος γε ποϑὴ παρὰ νηὶ μελέσϑω, δ08 
ἱστὸν δὲ στήσας ἀνά 8᾽ ἱστία λευκὰ πετάσσας 

ἧσθαι: τὴν δέ κέ τοι πνοιὴ Βορέαο φέρησιν. 
ὅν Οὐ ρον ἢ “»- Ὁ737 Ψ ᾿ 
ἀλλ ὁπότ ἂν δὴ νηὶ δί Φκεανοῖο περήσης, 
ἔνϑ'᾽ ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα Περσεφονείης, 
μακραί τ᾽ αἴγειροι καὶ ἐἰτέαι ὠλεσίκαρποι, 610 

- Α 2 » ΄ “69. 53. »" ’ 

νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ Φκεανῷ βαϑυδένῃ, 
΄- “Ὁ ᾽ ΓΌξ.» ἢ ΄ Ε , 

αὕτὸς δ΄ εἰς ᾿4ἴδεω ἰέναι δόμον εὐὑρῶώεντα. 

ἔνϑα μὲν εἰς ᾿άχέροντα Πυριφλεγέϑων τε ῥέουσιν 
Κώκυτός ϑ᾽, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρῶὼξ, 

᾿ὕὔ ,ὔ - ; » κϑ 

πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν ἐριδούπων. 510 

ἔνϑα δ᾽ ἔπειϑ', ἥρως. χριμφϑεὶς πέλας, ὥς σὲ κελεύω, 
Δι , “, ’ .᾿ ἐξ 

βόϑρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
ἀμφ᾽ αὐτῶ δὲ χοὴν χεῖσϑαι πᾶσιν νεκύεσσιν, 
πρῶτα μελικρήτω. μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ, 

.] , 35 “" Ἂν ῥα, 46 . ΄ 
τὸ τρίτον αὐϑ' ὕδατι" ἐπὶ δ΄ ἄλφιτα λευκὰ παλύνειν. 

πολλὰ δὲ γουνοῦσϑαι νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα, 521 
ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν, ἥτις ἀρίστη, 
ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ᾽ ἐμπλησέμεν ἐσθλῶν. 
Τειρεσίῃ δ᾽ ἀπάνευϑεν ὄϊν ἱερευσέμεν οἴῷ 
παμμέλαν᾽, ὃς μήλοισι μεταπρέπει ὑμετέροισιν. 525 
αὐτὰρ ἐπὴν εὐχῇσι λίσῃ κλυτὰ ἔϑνεα νεκρῶν. 
ἔνϑ᾽ ὄϊν ἀρνειὸν ῥέξειν ϑῆλύν τε μέλαιναν , 
εἰς Ἔρεβος στρέψας, αὐτὸς δ᾽ ἀπονόσφι τραπέσϑαι 
ἱέμενος ποταμοῖο ῥοάων" ἔνϑα δὲ πολλαὶ 
ψυχαὶ ἐλεύσονται νεκύων κατατεϑνηώτων. 580 

1: 
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δὴ τότ᾽ ἔπειϑ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρῦναι καὶ ἀνῶξαι 
μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ᾽ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ, 
δείραντας κατακῆαι; ἐπεύξασϑαι δὲ ϑεοῖσιν, 
ἰφϑίμῳ τ᾽ ᾿Αἴδῃ καὶ ἐπαινῇ Π:-Ξ ερσεφονεύῃ" 
αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 885 
ἦσϑαι, μηδὲ ἐᾶν νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα 
αἵματος ἄσσον ἴμεν πρὶν Τειρεσίαο πυϑέσϑαι. 

ἔνϑα τοι αὐτίκα μάντις ἐλεύσεται, ὄρχαμε λαῶν, 
ὅς κέν τοι εἴπῃσιν ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύϑου 

νόστον 9᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσεαι ἰχϑυόεντα.“ δ40 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτίκα δὲ χρυσόϑρονος ἤλυϑεν Ἠώς. 

ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν᾽" 
αὐτὴ δ᾽ ἀργύφεον φᾶρος μέγα ἕννυτο νύμφη. 
λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰξυῖ 
καλὴν χουσείην. κεφαλῇ δ᾽ ἐπέϑηκε καλύπτρην. 515 
αὐτὰρ ἐγὼ διὰ δώματ᾽ ἰὼν ὥτρυνον ἑταίρους 
μἰειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον" 

Μηκέτι νῦν εὔδοντες ἀωτεῖτε γλυκὺν ὕπνον, 
ἀλλ ἴομεν" δὴ γάρ μοι ἐπέφραδε πότνια Κίρκη. (549 
Ὃς ἐφάμην, τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ ἔνϑεν περ ἀπήμονας ἦγον. ἑταίρους. 

Ἐλπήνωρ δὲ τις ἔσκε νεώτατος. οὔτε τι λίην 

ἄλκιμος ἕν πολέμῳ οὔτε φρεσὶν ἧσιν ἀρηρὸς, 
ὅς μοι ἄνευϑ᾽ ἑτάρων ἱεροῖς ἐν δώμασι Κίρκης, 
ψύχεος ἱμείρων, κατελέξατο οἰνοβαρείων " 885 
κινυμένων δ᾽ ἑτάρων ὅμαδον καὶ δοῦπον ἀκούσας 
ἐξαπίνης ἀνόρουσε καὶ ἐκλάϑετο φρεσὶν ἧσιν 
ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρὴν, 
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσεν" ἐκ δέ οἱ αὐχὴν 
ἀστραγάλων ἐάγη. ψυχὴ δ᾽ ΄Ζ4ϊδόσδε κατῆλϑεν. 560 
ἐρχομένοισι δὲ τοῖσιν ἐγὼ μετὰ μῦϑον ἔειπον " 

οοΦᾶσϑε νύ που οἷκόνδε φίλην ἐς πατρέδα γαῖαν 
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ἔρχεσϑ'᾽ “ ἄλλην δ᾽ ἡμὶν ὁδὸν τεκμήρατο Κίρκη 
εἰς ᾿Δΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης, 
ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο." Σ τ665 
Ἃς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσϑη φίλον ἤτορ. 

ἑξόμενοι δὲ κατ᾽ αὖϑι γόων τίλλοντό τε χαίτας" 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν. 

᾽4λλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης 
ἤομεν ἀχνύμενοι, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες, 510 
τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰχομένη Κίρκη παρὰ νηὶ μελαίνῃ 
ἀρνειὸν κατέδησεν ὄϊν ϑῆλύν τε μέλαιναν, 
δεῖα παρεξελϑοῦσα- τίς ἂν ϑεὸν οὐκ ἐθέλοντα 
ὀφϑαλμοῖσιν ἴδοιτ᾽ ἢ ἔνϑ᾽ ἢ ἔνϑα κιόντα; 

ΟΟσΟΥΎΣΣΕΖΑ͂Σ 4. 

Ν᾿ ἔ χιασεα. 

Αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλϑομεν ἠδὲ ϑάλασσαν, 
νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσαμεν εἰς ἅλα δῖαν. ΄ 
ἐν δ᾽ ἱστὸν τιϑέμεσϑα καὶ ἱστία νηὶ μελαίνῃ, 
ἐν δὲ τὰ μῆλα λαβόντες ἐβήσαμεν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ 
βαίνομεν ἀχνύμενοι; ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. ὃ 

ἡμῖν δ᾽ αὖ μετόπισϑε νεὸς κυανοπρῴροιο 
ἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσϑλὸν ἑταῖρον, 
Κίρκη ἐὐπλόκαμος. δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα. 
ἡμεῖς δ᾽ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα 
ἥμεθα" τὴν δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ᾽ ἴϑυνεν. 10 
τῆς δὲ πανημερίης τέταϑ'᾽ ἱστία ποντοπορούσης" 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος. σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί. 
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Ἢ δ᾽ ἐς πείραϑ' ἵκανε βαϑυρρόου ᾿Ωκεανοῖο. 
ἔνϑα δὲ Κιμμερίων ἀνδροῖν δῆμός τε πόλις τε, 
ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμένοι: οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς 15 
Ἠέλιος φαέϑων καταδέρκεται ἀκτίνεσσιν, 
οὔϑ᾽ ὁπότ᾽ ἂν στείχῃσι πρὸς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 

δ δ. δ. 3. δὲ ν᾿ 3. » ὍΣ τῇ 2 ’ ᾿ 
οὔϑ'᾽ ὁτ᾽ αν αᾧ ἐπὶ γαῖαν ἀπ οὐρανοϑεν προτραπῆηται. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 
νῆα μὲν ἔνϑ'᾽ ἐλϑόντες ἐκέλσαμεν, ἐκ δὲ τὰ μῆλα 30 
ρη’ 3 Ε] 3 3 ΒΕ ΒΡ Ε] ὕχά 

εἴλομεϑ' αὐτοὶ δ᾽ αὐτὲ παρὰ ῥοον «(ἀὀκεανοῖο 

ἤομεν, ὄφρ᾽ ἐς χῶρον ἀφικόμεϑ᾽ ὃν φράσε Κίρκη. 
Ἔνϑ᾽ ἵερήϊα μὲν Περιμήδης Εὐρύλοχός τε 

ἔσχον: ἐγὼ δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
βόϑοον ὄρυξ᾽ ὅσσον τε πυγούσιον ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 35 
ἀμφ᾽ αὐτῷ δὲ χοὴν χεόμην πᾶσιν νεκύεσσιν, 
πρῶτα μελικρήτῳ. μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ. 

᾿ ,’ 8. 439 δ ἮΣ ἢ δι. τῳ Α ΄ 

τὸ τρίτον αὐϑ' ὕδατι" ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ παᾶάλυνον. 

πολλὰ δὲ γουνούμην νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα, 
᾿ ᾿ ἃ. 5 ΄ τὰ ἘΣ -“ ἔν" 
ἐλθὼν εἰς Ἰθάκην στεῖραν βοῦν. ητις ἀρίστη, 80 

ῥέξειν ἐν μεγάροισι πυρήν τ ἐμπλησέμεν ἐσϑλῶν,. 
Τειρεσίῃ δ᾽ ἀπάνευϑεν ὖϊν ἱερευσέμεν οἴῳ 
παμμέλαν᾽. ὃς μήλοισι μεταπρέπει ἡμετέροισιν. 
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ εὐχωλῇσι λιτῇσί τε, ἔϑνεα νεκρῶν, 
ἐλλισάμην, τὰ δὲ μῆλα λαβὼν ἀπεδειροτόμησθα ἃ5 
ἢ ΄ ες. δύσονς , 5 Φ5.9..Ὁ 
ἕς βοϑρον. ῥδὲε δ᾽ αἷμα κελαινεφές" αἱ δ᾽ ἀγέροντο 
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεϑνηώτων. 
[νύμφαι τ᾽ ἠΐϑεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες 
παρϑενικαί τ᾽ ἀταλαὶ νεοπενϑέα ϑυμὸν ἔχουσαι" 
πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχεέῃσιν, 40 
ἄνδρες ἀρηΐφατοι βεβροτωμένα τεύχε ἔχοντες" 
οὗ πολλοὶ περὶ βόϑρον ἐφοίτων ἄλλοϑεν ἄλλος 
ϑεσπεσίῃ ἰαχῇ ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἤρει.] 

ν᾿ ὃ Γφ Δ) “, 2 ΄, ,ὔ ᾿ 

δὴ τὸτ ἔπειϑ'᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα 
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μῆλα, τὰ δὴ κατέκειτ᾽ ἐσφαγμένα νηλέϊ χαλκῷ, 45 
δείραντας κατακῆαι, ἐπεύξασϑαι δὲ ϑεοῖσιν. 
ἰφϑίμῳ τ᾽ ̓ Αἴδῃ καὶ ἐπαινῇ Περσεφονείῃ: 
αὐτὸς δὲ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
ἥμην, οὐδ᾽ εἴων νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα 
αἵματος ὦσσον ἴμεν. πρὶν Τειρεσίαο πυϑέσϑαι. 50 

Πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλϑεν ἑταίρου" 
οὐ γάρ πῶ ἐτέϑαπτο ὑπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης" 
σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς 
ἄκλαυτον καὶ ἄϑαπτον. ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγεν. 
τὸν μὲν ἐγὼ δάκχρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε ϑυμῷ, δ 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων- 

.. Ελπῆνορ. πῶς ἦλθες ὑπὸ ξόφον ἠερόεντα; 
ἔφϑης πεζὸς ἐὼν ἢ ἐγὼ σὺν νηΐ μελαίνῃ. “ 
Ἃς ἐφάμην, ὁ δέ μ' οἰμώξας ἠμείβετο μύϑῳ 

ἱ διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 60 
ἀσέ μὲ δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀϑέσφατος οἶνος" 
Κίρκης δ᾽ ἐν μεγάρῳ καταλέγμενος οὐκ ἐνόησα 
ἄψορρον καταβῆναι ἰὼν ἐς κλίμακα μακρὴν, 
ἀλλὰ καταντικρὺ τέγεος πέσον" ἐκ δέ μοι αὐχὴν 
ἀστραγάλων ἐάγη., ψυχὴ δ᾽ ᾿4ιδόσδε κατῆλϑεν. θ6 
νῦν δέ σε τῶν ὄπιϑεν γουνάξομαι, οὐ παρεόντων, 
πρός τ᾽ ἀλόχου καὶ πατρὸς. ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα, 
Τηλεμάχου ϑ΄. ὃν μοῦνον ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπες" 
οἶδα γὰρ ὡς ἐνθένδε κιὼν δόμου ἐξ ̓ Δΐδαο 
νῆσον ἐς Αἰαίην σχήσεις εὐεργέα νῆα" 70 
ἔνϑα σ᾽ ἔπειτα, ἄναξ, κέλομαι μνήσασϑαι ἐμεῖο" 
μή μ᾽ ἄκλαυτον, ἄϑαπτον, ἰὼν ὄπιϑεν καταλείπειν, 
νοσφισϑεὶς, μή τοί τι ϑεῶν μήνιμα γένωμαι. 
ἀλλά μὲ κακκῆαι σὺν τεύχεσιν, ἅσσα μοί ἐστιν, 
σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης, 15 
ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι" 

οι 
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ταῦὔτώ τέ μοι τελέσαι πῆξαί τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ ἐρετμὸν, 
τῷ καὶ ξωὸς ἔρεσσον ἐὼν μετ᾽ ἐμοῖς ἑτάροισιν." 
Ὡς ἔφατ', αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

οοταῦτά τοί; ωῶ δύστηνε. τελευτήσω τε καὶ ἔρξω.““ 80 

Νῶϊ μὲν ὡς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν 

ἥμεϑ᾽, ἐγὼ μὲν ἄνευϑεν ἐφ᾽ αἵματι φάσγανον ἴσχων, 
εἴδωλον δ᾽ ἑτέρωϑεν ἑταίρου πόλλ᾽ ἀγορεῦον. 

Ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ μητρὸς κατατεϑνηνίης, 
«Αὐτολύκου ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Δντίκλεια, 86 
τὴν ξωὴν κατέλειπον ἰὼν εἰς Ἴλιον ἱρήν. 
τὴν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε ϑυμῷ: 
ἀλλ οὐδ᾽ ὡς εἴων προτέρην, πυκινόν περ ἀχεύων. 
αἵματος ἄσσον ἴμεν, πρὶν Τειρεσίαο πυϑέσϑαι. 

Ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο, 90 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, ἐμὲ δ᾽ ἔγνω καὶ προσέειπεν 

»ΓΔιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ.) 

τίπτ' αὐτ᾽. ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο 

ἤλυϑες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον; 

ἀλλ᾽ ἀποχάξεο βόϑρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξὺ, 95 
αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω." 

Ὡς φάτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἀναχασσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

κουλεῶ ἐγκατέπηξ᾽." ὁ δ᾽ ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινὸν, 

καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μάντις ἀμύμων 
οΝόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ Ὀδυσσεῦ: τ100 

τὸν δέ τοι ἀργαλέον ϑήσει ϑεός" οὐ γὰρ ὀΐω 
λήσειν ἐννοσίγαιον, ὅ τοι κότον ἔνϑετο ϑυμῷ, 
χωόμενος ὅτι οἱ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας. 
ἀλλ᾽ ἔτι μέν κε καὶ ὡς κακά περ πάσχοντες ἵκχοισϑε. 
αἴ χκ' ἐθέλῃς σὸν ϑυμὸν ἐρυκακέειν καὶ ἑταίρων. 108 
ὁππότε κὲ πρῶτον πελάσῃς εὐεργέα νῆα 
Θρινακίῃ νήσῳ. προφυγὼν ἰορειδέα πόντον, 
βοσκομένας δ᾽ εὕρητε βόας καὶ ἴφια μῆλα 
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Ἠελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει. 
ν , »ὩΦ , 2 " , , 

τὰς εἰ μέν κ' ἀσινέας ἑάας νόστου τὲ μέδηαι, 11 
, ", 95 νυ. ΟΝ , , ’ “ 

καί κὲν ἔτ εἰς Ἰθάκην κακὰ περ πασχοντὲς ἵκοισϑε" 

εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεχμαίρομ᾽ ὄλεϑρον 
νηΐ τε καὶ ἑτάροις" αὐτὸς δ᾽ εἴπερ κεν ἀλύξης, 
ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους. 

νηὸς ἐπὶ ἀλλοτρίης" δήεις δ᾽ ἐν πήματα οἴκω. 110 
ἄνδρας ὑπερφιάλους, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν 
μνώμενοι ἀντιϑέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες. 
ἀλλ᾽ ἤτοι κείνων γε βίας ἀποτίσεδι ἐλϑών᾽ 
αὐτὰρ ἐπὴν μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσιν. 

’ », Ἵ Ὁ ον -» κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδὸν ὀξέϊ χαλκῷ. 190 
Ψ ὦ ᾿ Ξ ᾽ ᾿ 
ἔρχεσϑαι δὴ ἔπειτα, λαβὼν εὐῆρες ἐρετμὸν. 

εἰσόκε τοὺς ἀφίκηαι οἵ οὐκ ἴσασι ϑάλασσαν 
3 , ᾽ , 3. ΡῈ ’ 3 5, 

ἀνέρες, οὐδέ ὃ' ἄλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν" 
οὐδ᾽ ἄρα τοίγ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαθρήους, 
οὐδ᾽ εὐήρε ἐρετμὸ, τάτε. πτερὰ νηυσὶ πέλονται. 130 
σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδὲς, οὐδέ σε λήσει" 
ς ΄ ’ὔ ΄ “ ς ᾿ 

ὁππότε κὲν δὴ τοι ξυμβλήμενος ἄλλος οδίτης 
φήῃ ἀϑηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὥμῳ. 
καὶ τότε δὴ γαίῃ πήξας εὐῆρες ἐρετμὸν, 
δέξας ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι. 130 

ΝΣ ἄν" μὴν - 3 ΄ ΄ 

ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ' ἐπιβήτορα κάπρον, 
οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν ἔρδειν ὃ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 

΄ τὰ Ἁ 3 Ὰ - 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
» ΦΑ ω .9 ΄, , ΕῚ ς » 9 - 

πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης: ϑάνατος δέ τοι ἐξ αλὸς αὐτῷ 

ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ 180 
γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον- ἀμφὶ δὲ λαοὶ 
ὄλβιοι ἔσσονται" τὰ δὲ τοι νημερτέα εἴρω."" 
Ὃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

᾿ ᾿ " ᾽ 2 " 
.»Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐκέκλωσαν ϑεοὶ αὐτοί: 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον: 140 
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μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεϑνηυίης 
ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἧσται σχεδὸν αἵματος, οὐδ᾽ ἑὸν υἱὸν 

ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυϑήσασϑαι. 

εἰπὲ, ἄναξ, πῶς κέν μὲ ἀναγνοίη τὸν ἐόντα ;““ 
Ὡς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν 

οοῥηΐδιόν τοι ἔπος ἐρέω καὶ ἐνὶ φρεσὶ ϑήσω᾽ 116 
ὅντινα μέν κεν ἐᾷς νεκύων κατατεϑνηώτων 
αἵματος σσον ἴμεν, ὅδε τοι νημερτὲς ἐνίψει" 
ᾧ δέ κ' ἐπιφϑονέοις, ὅδε τοι πάλιν εἶσιν ὀπίσσω." 
Ὡς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον "Ἄϊδος εἴσω 150 

Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ ϑέσφατ'᾽ ἔλεξεν. 
αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ᾽ ἐπὶ μήτηρ 
ἤλυϑε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές" αὐτίκα δ᾽ ἔγνω, 
καέ μ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Τέκνον ἐμὸν, πῶς ἦλϑες ὑπὸ ξόφον ἠερόεντα 158 

ξωὸς ἐών; χαλεπὸν δὲ τάδε ξωοῖσιν δὁρᾶσϑαι. 
[μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοὶ καὶ δεινὰ ῥέεϑρα, 
᾿Ωκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔπως ἔστι περῆσαι 
πεζὸν ἐόντ΄, ἣν μή τις ἔχῃ εὐεργέα νῆα.] 
ἢ νῦν δὴ Τροίηϑεν ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ χάνεις 160 
νηΐ τε καὶ ἑτάροϊσι πολὺν χρόνον; οὐδέ πω ἤλϑες 
εἰς Ἰϑάκην, οὐδ᾽ εἶδες ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκα ;"" 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μὲν ἀμειβόμενος προσέειπον 

οἱνῆτερ ἐμὴ, χρειώ με κατήγαγεν εἰς ᾿Δΐδαο 
ψυχῇ χρησόμενον Θηβαίου Τειρεσίαο" 168 
οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον ̓ Δχαιΐδος, οὐδέ πω ἁμῆς 

γῆς ἐπέβην, ἀλλ αἰὲν ἔχων ἀλάλημαι ὀϊξὺν, 

ἐξ οὗ τὰ πρώτισϑ᾽ ἑπόμην ᾿Ζγαμέμνονι δίῳ 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον. ἵνα Τρώεσσι μαχοίμην. 
ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον. ΤῸ 
τίς νύ σε Κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος ϑανάτοιο ; 
ἡ δολιχὴ νοῦσος; ἢ “ἄρτεμις ἰοχέαιρα 
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οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν; 
εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος, ὃν κατέλειπον, 
ἢ ἔτι πὰρ κείνοισιν ἐμὸν γέρας, ἠέ τις ἤδη ι76 
᾿ -» » “) τιν ᾽ 3 , ἢ ΄ ᾿ 

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχει, ἐμὲ δ᾽ οὐκέτι φασὶ νέεσϑαι.- 
εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε, 
ἠὲ μένει παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσει 
ἢ ἤδη μὲν ἔγημεν ᾿Δχαιῶν ὅστις ἄριστος.“ 
Ὡς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ ἀμείβετο πότνια μήτηρ 180 

καὶ λίην κείνη γὲ μένει τετληότι ϑυμῷ 
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ 
φϑίνουσιν νύκτες τὲ καὶ ἤματα δακρυχεούσῃ. 

᾿Ὶ ᾽ “ “᾿ Α ΄ 5 ΟΡ 

σὸν δ᾽ οὔπω τις ἔχει καλὸν γέρας, ἀλλα ἕκηλος 

Τηλέμαχος τεμένη νέμεται καὶ δαῖτας ἐΐσας 86 
δαίνυται, ἃς ἐπέοικε δικασπόλον ἄνδρ᾽ ἀλεγύνειν" 
πάντες γὰρ καλέουσι. πατὴρ δὲ σὸς αὐτόϑι μίμνει, 
ἀγρῶ, οὐδὲ πόλινδε κατέρχεται" οὐδέ οἵ εὐναὶ 
δέμνια καὶ χλαῖναι καὶ δήγεα σιγαλόεντα, 

οι Ὁ ἸΝ ἐν . δὴἊ δ, - τ τα, 
αλλ 0γὲ χεῖμα μὲν εὐδει, οῦν δμῶες ἐνὶ οἴκῳ 190 

ἐν κόνει ἄγχι πυρος, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἵἷται" 
ΡΟ ᾽ν » " ἩΡΡΣ ΔΎ δ ἄγων)" 

αὕταρ ἔἕπὴν ἔλθησι θέρος τεϑαλυῖα τ΄ ὑπῶρη, 

πάντη οἵ κατὰ γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο 
φύλλων κεχλιμένων χϑαμαλαὶ βεβλήαται εὐναί" 
ἔνϑ᾽ ὅγε κεῖτ ἀχέων, μέγα δὲ φρεσὶ πένϑος ἀέξει 195 

Ὶ ΄ , ᾿] :- ἀντ ἌΡ - » ’ 

σὸν «μνὅστον ποϑέων᾽ χαλεπὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἵκάνει. 
οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον᾽ 
οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐύσκοπος ἰοχέαιρα 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν, 

τ »Ὕ δ ΄ 

οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυϑεν, ἥτε μάλιστα 300 
τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο ϑυμόν" 
ἀλλά ἀξ σός τε πόϑος σά τε μήδεα, φαίδιμ Ὀδυσσεῦ, 

Ἂ ΄ , ΄ 

σή τ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα ϑυμοὸν ἀπηύρα." 
τ 7) 3 Ν " ᾽, τ. ὃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἔγωγ ἔϑελον φρεσὶ μερμηρίξας 
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μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἕλέειν κατατεϑνηυίης. , 30 
τρὶς μὲν ἐρωρμήϑην, ἑλέξιν τέ μὲ ϑυμὸς ἀνώγει. 
τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ 
ἔπτατ᾽ - ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόϑι μᾶλλον... 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων - 

»»ΠΠ]ῆτερ ἐμὴ, τί νύ μ᾽ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα. 
ὄφρα καὶ εἰν ᾿Αἴδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε͵͵ 56 311 
ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσϑα γόοιο; 
ἡ τί μοι εἴδωλον τόδ᾽ ἀγαυὴ Περσεφόνεια 
ὥτρυν᾽, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω 1"; 
Ὃς ἐφάμην. ἡ δ᾽ αὐτώ ἀμείβετο πότνια μήτηρ 515 

» μοι; τέκνον ἐμὸν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν, 
ΠῚ σε Περσεφόνεια, “1ὸς ϑυγατηρ; ααταιρυσικξε, 

ἀλλ΄ αὑτὴ δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε κέν τὲ ϑανωσιν᾽ 

οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἷνες ἔχουσιν, 
ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰϑομένοιο 220 
δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ ὀστέα ϑυμὸς. 
ψυχὴ δ᾽ ἠὔτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται. 
ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο" ταῦτα δὲ πάντα 
ἴσθ᾽. ἵνα καὶ μετόπισϑε τεῇ εἴπῃσϑα γυναικί." 

Νῶϊ μὲν ὡς ἐπέεσσιν ἀμειβόμεϑ᾽, αἱ δὲ γυναῖκες 
ἤλυϑον - ὥτρυνεν γὰρ ἀγαυὴ Περσεφόνεια -ὀ 5326 
ὅσσαι ἀριστήων ἄλοχοι ἔσαν ἠδὲ ϑύγατρες. 
αἱ δ᾽ ἀμφ᾽ αἷμα κελαινὸν ἀολλέες ἠγερέϑοντο, 
αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον ὅπως ἐρέοιμι ἑκάστην. 
ἥδε δέ μοι κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαένετο βουλή: 5980 
σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ 
οὐκ εἴων πιέειν ἅμα πάσας αἷμα κελαινόν. 

αἷ δὲ προμνηστῖναι ἐπήϊσαν, ἠδὲ ἑκάστη 
ὃν γόνον ἐξαγόρευεν" ἐγὼ δ᾽ ἐρέεινον ἁπάσας. 
ὃ Ἔνϑ' ἤτοι πρώτην Τυρὼ ἴδον εὐπατέρειαν, 988 
ἢ φάτο Σαλμωνῆος ἀμύμονος ἔκγονος εἶναι, 
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φῇ δὲ Κρηϑῆος γυνὴ ἔμμεναι Αἰολίδαο" 
ἣ ποταμοῦ ἠράσσατ᾽, Ἐνιπῆος ϑείοιο, 
ὃς πολὺ κάλλιστος ποταμῶν ἐπὶ γαῖαν ἴησιν, 

καί ῥ᾽ ἐπ᾽ Ἐνιπῆος πωλέσκετο καλὰ ῥέεϑρα. 340 
» ,-.ν δ»,,.49 3 , , 2 , τῷ δ᾽ ἀρ᾽ ἐεισάμενος γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

ἐν προχοῆς ποταμοῦ παρελέξατο δινήεντος" 

πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα περιστάϑη, οὔρεϊ ἶσον, 
κυρτωϑὲν, κρύψεν δὲ ϑεὸν ϑνητήν τε γυναῖκα. 
[λῦσε δὲ παρϑενίην ξώνην, κατὰ δ᾽ ὕπνον ἐχευεν.] 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐτέλεσσε ϑεὸς φιλοτήσια ἔργα, 2346 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν᾽" 

»οΚαῖρε, γύναι, φιλότητι, περιπλομένου δ᾽ ἐνιαυτοῦ 
᾿ , ᾿Ὶ 3 . ΄ Α 

τέξεαι ἀγλαὰ τέκνα, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιοι εὐναὶ 
ΕἸ ΄ κ Α ; , 2 ᾽ ’, ΄ 

αϑανατων᾽ σὺυ δὲ τοὺς κομέειν αἀτιταλλέμεναί τε. 350 

νῦν δ᾽ ἔρχευ πρὸς δῶμα, καὶ ἴσχεο μηδ᾽ ὀνομήνῃς" 
αὐτὰρ ἐγώ τοί εἰμι Ποσειδάων ἐνοσίχϑων."" 

τι " ΄ ΄ 

ζὸς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα. 
ο 9 ς ᾿, ΄᾿ - 

ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη Πελίην τέκε καὶ Νηλῆα. 
Ἁ Α ’ κ ΄ 

τῷ Ἀρατερῶ ϑεράποντε Ζίιος μεγάλοιο γενέσϑην 358 

ἀμφοτέρω: Πελίης μὲν ἐν εὐρυχόρῳ Ἰαωλκῷ 
᾿;, ΄ δ βου ΑΝ ΝΣ 2 ΄ τ 3 ΄ ΄ 

ναῖε πολύρρηνος, ὁ δ᾽ ἄρ ἐν Πύλῳ ἡμαϑόεντι. 
" ΠΕΑΥΟΥ Ἐπὶ , , τ 

τους δ᾽ ἑτέρους Κρηϑῆϊ τέκεν βασίλεια γυναικῶν. 

“4ἴσονά τ᾽ ἠδὲ Φέρητ᾽ ᾿ἀμυϑάονά ϑ8᾽ ἱππιοχάρμην. 
Τὴν δὲ μέτ' ᾿ἀντιόπην ἴδον, ᾿δσωποῖο ϑύγατρα, 350 

τι Ὁ Ν Α ΕΩ 2 4 2 ΄ αν ἢ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι, 
καί δ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδ᾽, ᾿ἀμφίονά τε Ζῆϑόν τε, 
οἵ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο. 
πύργωσαᾶν τ᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν ἀπύργωτόν γ᾽ ἐδύναντο 
ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε. 985 

- , 3 ΄ ν ΄ 

Τὴν δὲ μέτ᾽ ᾿ἀλκμήνην ἴδον, ᾿ἀμφιτρύωνος ἄκοιτιν, 
 «.ρ986 - ᾿ , 
ἢ ὃ Ἡρακλῆα ϑρασυμέμνονα ϑυμολέοντα 

γείνατ᾽ ἐν ἀγκόίνῃσι “ΖΙιὸς μεγάλοιο μιγεῖσα" 
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καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερϑύμοιυ ϑύγατρα, 
τὴν ἔχεν ᾿ἀμφιτρύωνος υἱὸς μένος αἰὲν ἀτειρής. 210 

Μητέρα τ᾿ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν ᾿Ἐπιχάστην, 
ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο, : 
γημαμένη αὖ υἱεῖ" ὃ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρίξας 
γῆμεν- ἄφαρ δ᾽ ἀνάπυστα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνθρώποισιν. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων 5718 
ἐπ οὐ: ἤνασσε ϑεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς" 

ἔβη εἰς ᾿Αἴδαο. πυλάρταο κρατεροῖο. 
ἐὐάνει βούχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο μελάϑρου, 

ᾧ ἄχεϊ σχομένη" τῷ δ᾽ ἄλγεα καλλιπ᾿ ὀπίσσω 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα τὲ μητρὸς Ἐρινύες ἐκτελέουσιν. 280 

Καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλεὺς 
γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα, 
ὁπλοτάτην κούρην ᾿μφίονος Ἰασίδαο. 
ὅς ποτ᾽ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυηΐῳ ἶφι ἄνασσεν" 
ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἵ ἀγλαὰ τέκνα, 288 
Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ ἀγέρωχον. 
τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ ἰφϑίμην Πηρὼ τέκε, ϑαῦμα βροτοῖσιν, 
τὴν πάντες μνώοντο περικτίται" οὐδέ τι Νηλεὺς 
τῷ ἐδίδου ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους 
ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης Ἰφικληείης 200 
ἀργαλέας" τὰς δ᾽ οἷος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων 
ἐξελάαν" χαλεπὴ δὲ ϑεοῦ κατὰ μοῖρ᾽ ἐπέδησεν, 
δεσμοί τ᾽ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται. 
ἀλλ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο 
ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι. 395 
καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη, 
ϑέσφατα πάντ εἰπόντα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

Καὶ 4ήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν, 
ἢ ῥ᾽ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε. 
Καάστορά 9᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαϑὸν Πολυδεύκεα, 
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τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος αἶα" - 801 
οὗ καὶ νέρϑεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες 
ἄλλοτε μὲν ξώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
τεϑνᾶσιν" τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα ϑεοῖσιν. 

Τὴν δὲ μέτ᾽ Ἰφιμέδειαν, ᾿Δλωῆος παράκοιτιν, 80ῦ 
εἴσιδον, ἢ δὴ φάσκε Ποσειδάωνι μιγῆναι, 
καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δὲ γενέσϑην, 
ὮὯχτόν τ ἀντίϑεον τηλεκλειτόν τ᾽ Ἐφιάλτην, 
οὖς δὴ μηκίστους ϑρέψε ξεέδωρος ἄρουρα 
καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν ᾿φρίωνα" 810 

ἐννέωροι γὰρ τοίγε καὶ ἐννεαπήχεες ἤσαν 
εὔρος, ἀτὰρ μῆκός γε γενέσϑην ἐννεόργυιοι. 
οἵ ῥὰ καὶ ἀϑανάτοισιν ἀπειλήτην ἐν Ὀλύμπῳ 

φυλόπιδα στήσειν πολυάϊκος πολέμοιο. 
Ὄσσαν ἐπ᾽ Οὐλύμπῳ μέμασαν ϑέμεν, αὐτὰρ ἐπ᾿ Ὄσσῃ 
Πήλιον εἰνοσίφυλλον. ἵν᾽ οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη. 316 
καί νύ πεν ἐξετέλεσσαν. εἰ ἥβης μέτρον ἵκοντο" 
ἀλλ᾽ ὄλεσεν Διὸς υἱὸς, ὃν ἠύκομος τέκε “ητὼ. 
ἀμφοτέρω, πρίν σφωῖν ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους 
ἀνϑῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανϑεϊ λάχνῃ. 820 

Φαίδρην τε Πρόκριν τε ἴδον καλήν τ᾽ ᾿ριάδνην, 
κούρην Μίνωος ὀλοόφρονος, ἥν ποτε Θησεὺς 
ἐκ Κρήτης ἐς γουνὸν ᾿4ϑηνάων ἱεράων 
ἦγε μὲν, οὐδ᾽ ἀπόνητο- πάρος δέ μιν ἴάρτεμις ἔχτα 
Ζώῃ ἐν ἀμφιρύτῃ Διονύσου μαρτυρίῃσιν. 820 

Μαῖράν τε Κλυμένην τὲ ἴδον στυγερήν τ᾿ Ἔρι- 

φύλην, 
ἢ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα. 
πάσας δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
[κ Ὁ , 3 ΄ -" ον “ ὅσσας ἡρώων ἀλόχους ἴδον ἠδὲ ϑύγατρας" 
πρὶν γάρ κεν καὶ νὺξ φϑῖτ ἄμβροτος. ἀλλὰ καὶ ὥρη 

-“ Ἦν χ 4... 4 - Ἁ ᾿Ὶ ΄ 4. Ὁ γ ,ὔ “). , εὕδειν, ἡ ἐπὶ νῆα ϑοὴν ἐλϑόντ᾽ ἐς ἑταίρους 381 
. 
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ἢ αὐτοῦ: πομπὴ δὲ ϑεοῖς ὑμῖν τε μελήσει." 
Ὡς ἔφαϑ᾽, αἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 

κηληϑμῷ δ᾽ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αρήτη λευκώλενος ἤρχετο μύϑων δ8ψ85᾽ 

Φαίηκες, πῶς ὕμμιν ἀνὴρ ὅδε φαίνεται εἶναι 
εἶδος τε μέγεϑός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας; 
ξεῖνος δ᾽ αὐτ᾽ ἐμός ἐστιν, ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 
τῷ μὴ ἐπειγόμενοι ἀποπέμπετε, μηδὲ τὰ δῶρα 
οὕτω χρηΐξοντι κολούετε: πολλὰ γὰρ ὕμμιν 840 
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροισι ϑεῶν ἰότητι κέονται."“ 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως Ἐχένηος 
[ὃς δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστερος ἦεν) 

» Ὁ, φίλοι, οὐ μὰν ἡμὶν ἀπὸ σκοποῦ οὐδ᾽ ἀπὸ δοξης 

μυϑεῖται βασίλεια περίφρων" ἀλλὰ πέίϑεσϑε. 845 
᾿Δλκινόου δ᾽ ἐκ τοῦδ᾽ ἔχεται ἔργον τε ἔπος τε."“ 

Τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Αλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τὲ 
τοῦτο μὲν οὕτω δὴ ἔσται ἔπος, αἴ κεν ἔγωγε 
ξωὸς Φαιήκεσσι φιληφέτμοισιν ἀνάσσω" 
ξεῖνος δὲ τλήτω, μάλα περ νόστοιο χατίζων, 880 

ἔμπης οὖν ἐπιμεῖναι ἐς αὔριον, εἰσῦκε πᾶσαν 
δωτίνην τελέσω᾽ πομπὴ δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί: τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ δήμῳ." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

.»»Αλκίνος κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 858 
εἶ μὲ καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἀνώγοιτ᾽ αὐτόϑιε μίμνειν, 
πομπήν τ᾽ ὀτρύνοιτε καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῖτε, 
καί κε τὸ βουλοίμην, καί κὲν πολὺ κέρδιον εἴη, 
πλειοτέρῃ σὺν χειρὶ φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσϑαι" 
καί κ᾽ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος ἀνδράσιν εἴην - 360 
πᾶσιν, ὅσοι μ᾽ Ἰϑάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα.“ 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Δλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τὲ 
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» Ὀδυσεῦ, τὸ μὲν οὔτι σ᾽ ἐΐσκομεν εἰσορόωντες 
ἠπεροπῆά τ᾽ ἔμεν καὶ ἐπίκλοπον, οἷά τε πολλοὺς 
βόσκει γαῖα μέλαινα πολυσπερέας ἀνθρώπους 8365 
ψεύδεά τ ἀρτύνοντας, ὅϑεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο. 

σοὶ δ᾽ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσϑλαὶ. 
αὖϑον δ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας, 
πάντων τ᾽ ᾿Αργείων σέο τ αὐτοῦ κήδεα λυγρά. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 5370 
εἴ τινας ἀντιϑέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ᾽ αὐτῷ 
Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον. 
νὺξ δ᾽ ἥδε μάλα μακρὴ ἀϑέσφατος" οὐδέ πω ὥρη 
εὔδειν ἐν μεγάρῳ σὺ δέ μοι λέγε ϑέσκελα ἔργα. 
καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ 875 
τλαίης ἐν μεγάρῳ τὰ σὰ κήδεα μυϑήσασϑαι."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
, σεύς 

.»Αλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
ὥρη μὲν πολέων μύϑων, ὥρη δὲ καὶ ὕπνου" 
εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀκουέμεναί γε λιλαίεαι, οὐκ ἂν ἔνγωψε 380 
τούτων σοι φϑονέοιμι καὶ οἰκτρότερ᾽ ἄλλ᾽ ἀγορεῦσαι, 
κήδε᾽ ἐμῶν ἑτάρων, οἱ δὴ μετόπισϑεν ὄλοντο, 
οὐ Τρώων μὲν ὑπεξέφυγον στονόεσσαν ἀῦτὴν, 
ἐν νόστῳ δ᾽ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ ψυχὰς μὲν ἀπεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλην 

ἁγνὴ Περσεφόνεια γυναικῶν ϑηλυτεράων, 386 

ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ ᾿Ζγαμέμνονος ᾿Ἵτρείδαο 
ἀχνυμένη" περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραϑ᾽. ὅσσοι ἅμ᾽ αὐτῷ 
οἴκῳ ἐν Αἰγίσϑοιο ϑάνον καὶ πότμον ἐπέσπον. 
ἔγνω δ᾽ αἶψ᾽ ἐμὲ κεῖνος. ἐπεὶ πίεν αἷμα κελαινόν" 390 
κλαῖε δ᾽ ὅγε λιγέως, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυον εἴβων, 
πιτνὰς εἰς, ἐμὲ χεῖρας, ὀρέξασϑαι μενεαίνων" 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ οἱ ἔτ᾽ ἦν ᾿ς ἔμπεδος οὐδέ τι κῖκυς; 
Ηοϊπεῦὶ Οἀγϑββθᾶ. 12 
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οἵη περ πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 
τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε ϑυμῷ, 890 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων" 

.«.Δτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν, ᾿4γάμεμνον, 
τίς νύ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος ϑανάτοιο; 
ἠὲ σέγ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν, 
ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀὐτμὴν. 400 
ἠέ σ᾽ ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου 
βοῦς περιταμνόμενον ἠδ᾽ οἰῶν πώεα καλὰ, 
ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενον ἠδὲ γυναικῶν ;““ 
Ἃς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν 

«διογενὲς “Δαερτιάδη. πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 405 
οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν, 
ὄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαρτον ἀῦτμὴν, 
οὔτε μ᾽ ἀνάρσιοι. ἄνδρες ἐδηλήσαντ' ἐπὶ χέρσου, 
ἀλλά μοι Αἴγισϑος τεύξας ϑάνατόν τε μόρον τὲ 
ἔχτα σὺν οὐλομένῃ ἀλόχῳ, οἶκόνδε καλέσσας, 410 
δειπνίσσας, ὥς τίς τε κατέχτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. 

ὡς ϑάνον οἰκτίστῳ ϑανάτῳ᾽ περὶ δ᾽ ἄλλοι ἑταῖροι 
νωλεμέως κτείνοντο, σύες ὡς ἀργιόδοντες, 
οἵ ῥά τ᾽ ἐν ἀφνειοῦ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο 
ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεϑαλυέῃ. 415 
ἤδη μὲν πολέων φόνῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας. 
μουνὰξ κτεινομένων καὶ ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ" 
ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ὀλοφύραο ϑυμῶ. 
ὡς ἀμφὶ κρητῆρα τραπέξας τὲ πληϑούσας 
κείμεϑ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι ϑῦεν. 420 
οἰκτροτάτην δ᾽ ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο ϑυγατρὸς, 
Κασσάνδρης, τὴν κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις 
ἀμφ᾽ ἐμοί" αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ γαίῃ χεῖρας ἀείρων 
βάλλον ἀποϑνήσκων περὶ φασγάνῳ" ἡ δὲ κυνῶπις 
νοσφίσατ᾽. οὐδέ μοι ἔτλη ἰόντι περ εἰς ᾿Δἴδαο 425 
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χερσὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν σύν τὲ στόμ᾽ ἐρεῖφαι. 
ὡς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός 
[ἥτις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται]" 
οἷον δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικὲς, 
κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἤτοι ἔφην γε 480 
ἀσπάσιος παίδεσσιν ἰδὲ δμιώεσσιν ἐμοῖσιν 
οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι" ἡ δ᾽ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα 
οἵ τε κατ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσομένῃσιν ὀπίσσω 
ϑηλυτέρῃσι. γυναιξὶ, καὶ ἥ κ' εὐεργὸς ἔῃσιν.“ 434 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μὴ: ἀμειβόμενος προσέειπον 

ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ γόνον ᾿άτρέος εὐρύοπα Ζεὺς 

ἐκπάγλως ἤχϑηρε γυναικείας διὰ βουλὰς 

ἐξ ἀρχῆς: Ἑλένης μὲν ἀπωλόμεϑ'᾽ εἵνεκα πολλοὶ, 
σοὶ δὲ Κλυταιμνήστρη δόλον ἤρτυε τηλόϑ' ἐόντι." 
Ἃς ἐφάμην. ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέ- 

ξιπὲν 440 

»τῷ νῦν μήποτε καὶ σὺ γυναικί πὲρ ἤπιος εἶναι" 
μή οὗ μῦϑον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν χ' εὖ εἰδῇς, 
ἀλλὰ τὸ μὲν φάσϑαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι. 
ἀλλ᾽ οὐ σοίγ᾽, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός" 
λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἷδεν 440 
κούρη Ἰκαρίοιο, ἘΕΘΡΘΟΝΝ Πηνελόπεια. 

ἢ μέν ὠνν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ἡμεῖς 
ἐρχόμενον πόλεμόνδε" πάϊς δέ οἵ ἣν ἐπὶ μαζῷ 
νήπιος, ὅς που νῦν γε μετ᾽ ἀνδρῶν ἵζει ἀριϑμῷ, 
ὄλβιος. ἢ γὰρ τόνγε πατὴρ φίλος ὄψεται ἐλϑὼν. 460 
χαὶ κεῖνος πατέρα προσπτύξεται. ἢ ϑέμις ἐστέν. 
ἡ δ᾽ ἐμὴ οὐδέ περ υἷος ἐνιπλησϑῆναι ἄκοιτις 
ὀφθαλμοῖσιν ἔασε- πάρος δέ μὲ πέφνε καὶ αὐτόν. 
[ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βόλλεο σῇσιν" 
κρύβδην, μηδ᾽ ἀναφανδὰ, φίλην ἐς πατρέδα γαῖαν 
ὡμν χατισχέμεναι" ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν) 456 

15} 
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ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
εἶ που ἔτι ξώοντος ἀκούετε παιδὸς ἐμοῖο. 
ἤ που ἕν “Ὀρχομενῷ, ἢ ἐν Πύλῳ ἡμαϑόεντι, 

ἦ που πὰρ Μενελάῳ ἐνὶ Σπάρτῃ εὐρείῃ" 460 

οὐ γάρ πῶ τέϑνηκεν ἐπὶ χϑονὶ δῖος Ὀρέστης."- 

φς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 
.»Δτρείδη, τί μὲ ταῦτα διείρεαι; οὐδέ τι οἶδα, 
ξώει δὅγ᾽ ἡ τέϑνηκε" κακὸν δ᾽ ἀνεμώλια βάζξειν."“ 

Νῶϊ μὲν ὡς ἐπέεσσιν ἀμειβομένω στυγεροῖσιν 485 
ἕσταμεν ἀχνύμενοι, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες" 
ἤλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω ᾿4χιλῆος 
καὶ Ποατροκλῆος καὶ ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο 
Αἴαντός ὃ΄, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε 
τῶν ἄλλων Ζαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα. 470 
ἔγνω δὲ ψυχή μὲ ποδώκεος Αἰακίδαο, 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»»“ΠἹιογενὲς Δαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον; 
πῶς ἔτλης ᾿Αὐδόσδε κατελϑέμεν, ἔνϑα τε νεκροὶ 475 
ἀφραδέες ναίουσι. βροτῶν εἴδωλα καμόντων ;“΄ 
Ἃς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

"ὦ ̓ἀχιλεῦ, Πηλέος υἱὲ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿Ἵχαιῶν, 
ἤλϑον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν 

εἴποι, ὅπως Ἰϑάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην. 480 
οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον ̓ Δχαιΐδος, οὐδέ πω ἁμῆς 
γῆς ἐπέβην, ἀλλ αἰὲν ἔχω κακά: σεῖο δ᾽ » ̓ Δχιλλεῦ, ᾿ 
οὔτις ἀνὴφ προπάροιϑε μακάρτατος οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω. 
πρὶν μὲν γάρ σε ξωὸν ἐτίομεν ἶσα ϑεοῖσιν 
᾿Δργεῖοι, νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν 485 

ἐνθάδ᾽ ἐών." τῷ μήτι ϑανὼν ἀκαχίξευ, ᾿Αχιλλεῦ." 
Ὃς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτώ ἀμειβόμενος προσέειπεν 

μὴ δή μοι ϑάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ Ὀδυσσεῦ. 
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᾿ ΘΖ ’ » Δ : ἢ Ω 

βουλοίμην κ ἕπάρουρος ἐὼν ϑητεύεμεν ἄλλῳ, 

ἀνδρὶ παρ᾽ ἀκλήρῳ, ὦ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 400 
ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφϑιμένοισιν ἀνάσσειν. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦϑον ἐνίσπες, 
ἢ ἕπετ᾽ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἠὲ καὶ οὐκί. 
εἰπὲ δέ μοι, Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι. 
ἢ ἐτ᾽ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 490 
ἤ μιν ἀτιμάξουσιν ἀν᾽ “Ἑλλάδα τε Φϑίην τε, 
οὔνεχά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε. 
οὐ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο, 
τοῖος ἐὼν οἷός ποτ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 
πέφνον λαὸν ἄριστον, ἀμύνων ᾿᾽Δργείοισιν. 800 
εἰ τοιόσδ᾽ ἔλϑοιμι μίνυνθα περ ἐς πατέρος δῶ, 
τῷ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους, 
οὗ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ᾽ ἀπὸ τιμῆς."“ 

Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 
"τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔτι πέπυσμαι. 808 
αὐτάρ τοι παιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο 

- 3 ΄ ΄ δ, ΄ 
πᾶσαν ἀληϑείην μυϑήσομαι, ὥς μὲ κελεύεις" 

αὐτὸς γάρ μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης 
ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿ΔΑχαιούς. ᾿ 
ἦτοι ὅτ᾽ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεϑα βουλὰς, 510 
αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύϑων:" 
Νέστωρ τ᾽ ἀντίϑεος καὶ ἐγὼ νικάσκομεν οἴω. 
αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεϑα χαλκῷ, 

» 2. ἐς, ᾿ ᾿ πὲ ᾽ Ω7 δ᾽ 
οὔποτ᾽ ἐνὶ πληϑυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ᾽ ἐν ὁμίλῳ, 
3 ν ; , Δ, «0. , 3 Ν " ΄ ἀλλὰ πολὺ προϑέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων" 51 
πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 
πάντας δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων ᾿Δργείοισιν, 
3 Ε τ " ΄ ΄ ᾿ - 
αλλ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ, 
δκὲ [τα ὅς, Α ϑ. ν᾽ ἐν το δου ᾶδιν ΤΡ σον 7. 
ἤρω Εὐρύυπυλον᾽ πολλοὶ δ΄ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 520 

οι 
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Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων. 
κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ [Μέμνονα δῖον. 
αὐτὰρ ὅτ᾽ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, ὃν κάμ᾽ Ἐπειὸς, 
᾿Δργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο, 
[ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ᾽ ἐπυϑεῖναν ἢ 595 
ἔνϑ᾽ ἄλλοι Ζαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 
δάκρυά τ᾽ ὠμόργνυντο τρέμον ϑ'᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου" 
κεῖνον δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 
οὔτ᾽ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν 
δάκρυ᾽ ὀμορξάμενον" ὁ δέ μὲ μάλα πόλλ᾽ ἱκέτευεν 580 
ἵππόϑεν ἐξίμεναι, ξίφεος δ᾽ ἐπεμαίετο κώπην 
καὶ δόρυ χαλκοβαρὲς, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπὴν, 
μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν 
ἀσκηϑὴς, οὔτ᾽ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ 585 
οὔτ᾽ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος. οἷά τε πολλὰ 

γίγνεται ἐν πολέμῳ ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης." 

Ὡς ἐφάμην; ψυχὴ δὲ ποδώκεος «Αἰακίδαο 
φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ; 

γηϑοσύνη ὅ οἱ υἱὸν ἔφην. ἀριδείκετον εἶναι. 540 
Αἱ δ᾽ ἄλλαι ψυχαὶ νεκύων χατατεϑνηώτων 

ἕστασαν ἀχνύμεναι, εἴροντο δὲ κήδε ἑκάστη. 
οἴη δ᾽ Αΐαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 
νόσφιν ἀφεστήκει, κεχολωμένη εἵνεκα νίύκης; 

τήν μιν ἐγὼ νίκησα δικαξόμενος παρὰ νηυσν δ 45 
τεύχεσιν ἀμφ᾽ ᾿άχιλῆος: ἔϑηκε δὲ πότνια μήτηρ. 
[παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 
ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀέϑλῳ" 
τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν. 
Αἴανϑ', ὃς πέρι μὲν εἶδος. πέρι δ᾽ ἔργα τἔτυκτο 
τῶν ἄλλων Ζαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα. 
τὸν μὲν ἐγὼν ἐπέεσσι προσηύδων μειλιχίοισιν" 

[5 σι ῷ 
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ὡς Δἷαν, παῖ Τελαμῶνος ἀμύμονος, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες 
οὐδὲ ϑανὼν λήσεσϑαι ἐμοὶ χόλου εἵνεκα τευχέων 
οὐλομένων; τὰ δὲ πῆμα ϑεοὶ ϑέσαν ᾿Δργείοισιν, 5855 
τοῖος γάρ σφιν πύργος ἀπώλεο“ σεῖο δ᾽ ᾿ἀχαιοὶ 
ἶσον ᾿άχιλλῆος κεφαλῇ Πηληϊάδαο 
ἀχνύμεϑα φϑιμένοιο διαμπερές: οὐδέ τις ἄλλος 
αἴτιος, ἀλλὰ Ζεὺς ΖΙαναῶν στρατὸν αἰχμητάων 
ἐκπάγλως ἤχϑηρε, τεὶν δ᾽ ἐπὶ μων ἔϑηκεν. 560 

ἀλλ ἄγε δεῦρο, ἄναξ, ἵν᾿ ἔπος καὶ μῦϑον ἀκούσῃς 
ἡμέτερον" δάμασον δὲ μένος καὶ ἀγήνορα ϑυμόν."" 
Ἃς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ’ 

ἄλλας 

ψυχὰς εἰς Ἔρεβος νεκύων κατατεϑνηώτων. 
ἔνϑα αὶ ὁμῶς προσέφη κεχολωμένος, ἤ κεν ἐγὼ τόν᾽ 
ἀλλά μοι ἤϑελε ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 566 
τῶν ἄλλων ψυχὰς ἰδέειν κατατεϑνηώτων. 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱὸν, 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέκυσσιν, 
ἥμενον" οἵ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα, 570 
ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ᾽ εὐρυπυλὲς ΄Δϊδος δῶ. 

Τὸν δὲ μετ᾽ ϑρίωνα πελώριον εἰσενόησα 
ϑῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ᾿ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
τοὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσιν, 
χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές. 710 

Καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υἱὸν, 
κείμενον ἐν δαπέδῳ" ὁ δ᾽ ἐπὶ ἐννέα κεῖτο πέλεϑρα, 
γῦπε δέ μιν ἑχάτερϑε παρημένω ἧπαρ ἔκειρον, 
δέρτρον ἔσω δύνοντες" ὁ δ᾽ οὐκ ἀπαμύνετο χερσίν᾽ 

“ητὼ γὰρ ἥλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν, 580 
Πυϑώδ᾽ ἐρχομένην διὰ καλλιχόρου Πανοπῆος. 

Καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον χαλέπ' ἄλγε᾽ ἔχοντα, 
ἑσταότ᾽ ἐν λίμνῃ" ἡ δὲ προσέπλαξε γενείφ᾽ 
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στεῦτο δὲ διψάων. πιέειν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἐλέσϑαι" 
ὁσσάκι γὰρ κύψει᾽ ὁ γέρων πιέειν μενεαίνων, 8 
τοσσάχ᾽ ὕδωρ ἀπολέσκετ ἀναβροχὲν, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν 
γαῖα μέλαινα φάνεσκε, καταξήνασχε δὲ δαίμων. 
δένδοεα δ᾽ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆϑεν χέε καρπὸν, 
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι 
συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεϑόωσαι" 590 
τῶν ὁπότ ἰϑύσει:’ ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μάσασϑαι, 
τὰς δ᾽ ἄνεμος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα. 

Καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ᾽ ἄλγε ἔχοντα, 
λᾶαν βαστάξοντα πελώριον ἀμφοτέρῃσιν. 
ἤτοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τὲ ποσίν τὲ 596 
λᾶαν ἄνω ὥϑεσκε ποτὶ λόφον ἀλλ᾽ ὅτε μέλλοι 
ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ᾽ ἀποστρέψασκε κραταιΐς" 
ἀὕτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής. 

αὐτὰρ ὃγ ἂψ ὥσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ᾽ ἱδρὼς 
ἔρρεεν ἐκ μελέων, κονίη δ᾽ ἐκ κρατὸς ὀρώρει. 600 

Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην. 
εἴδωλον" αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 
τέρπεται ἐν ϑαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην 
ἰὼν Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου]. 

ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἣν οἰωνῶν ὧς, 600 

πάντοσ᾽ ἀτυξομένων᾽ ὁ δ᾽ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικὼς, 
γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστὸν, 
δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέουτι ἐοικώς. 
σμερδαλέος δέ οἵ ἀμφὶ περὶ στήϑεσσιν ἀορτὴρ 
χρύσεος ἦν τελαμὼν, ἵνα ϑέσκελα ἔργα τέτυκτο, 610 
ἄρκτοι τ᾽ ἀγφότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες, 
ὑσμῖναί τὲ "μάχαι τε φόνοι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε. 

μὴ τεχνησάμενος μηδ᾽ ἄλλο τι τεχνήσαιτο. 

ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτϑετο τέχνῃ. 
ἔγνω δ᾽ αὐτίκα κεῖνος, ἐπεὶ ἴδὲν ὀφθαλμοῖσιν, ΘΙ 
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καί μ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
»»Ζιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ," 

ἀ δείλ, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις, 
ὅνπερ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο. 
Ζηνὸς μὲν παῖς ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀϊξζὺν 620 
εἶχον ἀπειρεσίην᾽ μάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ 
δεδμήμην, ὃ δέ μοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ᾽ ἀέϑλους. 
καί ποτέ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ἔπεμψε κύν᾽ ἄξοντ᾽ - οὐ γὰρ ἔτ᾽ 

ἄλλον 
φράξετο τοῦδέ γέ μοι χαλεπώτερον εἶναι ἄεϑλον. 
τὸν μὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ ᾿Αἴδαο- 620 
Ἑρμείας δέ μ ἔπεμψεν ἰδὲ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη."““ 
Ἃς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον ΄άϊδος εἴσω, 

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, εἴ τις ἔτ᾽ ἔλϑοι 
ἀνδρῶν ἡρώων, οἱ δὴ τὸ πρόσϑεν ὄλοντο. 
καί νύ χ' ἔτι προτέρους ἴδον ὠνέρας, οὗς ἔϑελόν περ᾿ 
[Θησέα Πειρίϑοόσν τε, ϑεῶν ἐρικυδέα τέκνα 681 
ἀλλὰ πρὶν ἐπὶ ἔϑνε ἀγείρετο μυρία νελρῶν 
ἠχῇ ϑεσπεσίῃ: ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἥρει, 
μή μοι Γοργείην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου 
ἐξ άδϊδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια. 68 
αὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ νῆα κιὼν ἐκέλευον ἑταίρους 
αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. 
οἱ δ᾽ αἷψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑῖζον. 
τὴν δὲ κατ᾽ ἸΘχεανὸν ποταμὸν φέρε κῦμα ῥόοιο, 
πρῶτα μὲν εἰρεσίη, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος. 640 
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ἫΝ ΑΙ Ἄνμλὰ ΜΝ Ἵν ΠΟΘ αν 

Σειρῆνες, Σκύλλα, Χάρυβδις, βόες Ἡλίου. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν δόον Θκεανοῖο, 
νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα ϑαλάσσης εὐρυπόροιο 
νῆσόν τ᾽ Δἰαίην, ὅϑι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείης 

οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, 
νῆα μὲν ἔνϑ' ἐλϑόντες ἐκέλσαμεν ἐν ψαμάϑοισιν, ὅ 
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 
ἔνϑα δ᾽ ἀποβροίξαντες ἐμείναμεν ᾿Ηῶὦ δῖαν. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, . 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώματα Κίρκης 
οἰσέμεναι νεκρὸν Ἐλπήνορα τεϑνηῶτα. (10 
φιτροὺς δ᾽ αἶψα ταμόντες, ὅ9᾽ ἀκφοτάτη πρόεχ' ἀκτὴ, 
ϑάπτομεν ἀχνύμενοι, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. 
αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ᾽ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ, 
τύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες 
πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ εὐῆρες ἐρετμόν. 15 
Ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν: οὐδ᾽ ἄρα Κίρκην. 

ἐξ ᾿4Δίδεω ἐλϑόντες ἐλήϑομεν, ἀλλὰ μάλ᾽ ὦκα 
ἡλϑ᾽ ἐντυναμένη" ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι φέρον αὐτῇ 
σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴϑοπα οἶνον ἐρυϑρόν. 
ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα ϑεάων 30 

»Σχέτλιοι, οἱ ζώοντες ὑπήλϑετε δῶμ᾽ ᾿4ἴδαο, 
δισϑανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ ϑνήσκουσ᾽ ἄνϑρωποι. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πένετε οἶνον 
αὖϑι πανημέριοι" ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 
πλεύσεσϑ'᾽ - αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκασσγα 25 
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σημανέω, ἵνα μή τι κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ 
ἂξ, φον “ν) ζὰν ὧδ, - 3 ΄ - , ( 

ἢ αλὸς ἡ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παϑόοντες. 
ς Ε 3 δ, ᾽ ΜΙ Ὁ. (ἃ ΄ " 3 ΄ 
ὧς ἔφαϑ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὐτ᾽ ἐπεπείθετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἥμεϑα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ 30 

ἥμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλϑεν, 
οἵ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηὸς, 
ἡ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα ὐλοο ἀπονόσφιν ἑταίρων 

εἶσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα" 
αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα. 86 
καὶ τότε δή μ' ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη" 

» Ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται,. σὺ δ᾽ ἄκου- 
δον, 

΄“ ΕῚ Α 3 ΄ ΄ ’ Α Ἁ ἢ ΄ 

ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ ϑεὸς αὐτός. 
Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ δά τε πάντας 
ἀνϑρώπους ϑέλγουσιν, ὅτις σφέας εἰσαφίκηται. 40 

ὅστις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φϑόγγον ἀκούσῃ 

Σειρήνων, τῷ δ᾽ οὔτι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα 
οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, 
ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ ϑέλγουσιν ἀοιδῇ, 
ἥμεναι ἐν λειμῶνι" πολὺς δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν ϑὲξ 43 
ἀνδρῶν πυϑομένων, περὶ δὲ δινοὶ μινύϑουσιν. 
5» Ἀ - Α ) ΄ 9“... ἢ 3 ΕΣ ᾽ 9" Ὰ [ ,᾿ 

ἄλλα παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ᾽ οὔατ ἀλεῖψαι ἑταίρων 

κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ 
- » 4“. ἡ δια Ν 3 ’ δ δὶ 5 ’ 

τῶν ἀλλωῶν" ἀτὰρ αὔτος ἀκουέμεν αἱ κ ἐϑέλῃησϑα. 

δησάντων σ᾽ ἐν νηὶ ϑοῇ χεῖράς τε πόδας τε 50 

ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφϑω, 
ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ᾽ ἀκούῃς Σειρήνοιιν. 
εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς, 
οἱ δέ σ᾽ ἔτι πλεόνεσσι τότ᾽ ἐν δεσμοῖσι διδέντων. 

«Αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάσγε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι, 85 
ἔνϑα τοι οὐκέτ᾽ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω 
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ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

ϑυμῷ βουλεύειν" ἐρέω δέ τοι ἀμφοτέρωϑεν. 
ἔνϑεν μὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ᾽ αὐτὰς 
κῦμα μέγα ῥοχϑεῖ κυανώπιδος ᾿Δμφιτρίτης" 60 
Πλαγκτὰς δ᾽ ἤτοι τάσγε ϑεοὶ μάκαρες καλέουσιν. 
τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι 
τρήρωνες, ταίτ᾽ ἀμβροσίην 41ιὶ πατρὶ φέρουσιν, 

ἀλλά τὲ καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη" 
ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνέησι πατὴρ ἐναρίϑμιον εἶναι. θό 
τῇ δ᾽ οὔπω τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥτις ἵκηται. 
ἀλλά ϑ' ὁμοῦ πίνακάς τὲ νεῶν καὶ σώματα φωτῶν 
κύμαϑ' ἁλὸς φορέουσι πυρός τ᾽ ὀλοοῖο ϑύελλαι. 
οἴη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς 
᾿Δργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ᾽ Αἰήταο πλέουσα" 10 
καί νύ κε τὴν ἔνϑ᾽ ὦκα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας. 
ἀλλ᾽ Ἥρη παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων. 

Οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὃ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν χάνει 
ὀξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκεν 
κυανέη τὸ μὲν οὔποτ᾽ ἐρωεῖ, οὐδὲ ποτ᾽ αἴϑρη 70 
κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ᾽ ἐν ϑέρει οὔτ᾽ ἐν ὀπώρῃ" 
οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνὴρ. οὐ καταβαίη. 
οὐδ᾽ εἴ οἵ χεῖρές τε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν" 
πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξεστῇ εἰκυῖα. 
μέσσῳ δ᾽ ἐν σκοπέλῳ ἐστὶ σπέος ἠεροειδὲς. 80 
πρὸς ξόφον εἰς Ἔρεβος τετραμμένον, ἧπερ ἂν ὑμεὶς 
νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἐϑύνετε, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ. 
οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ 
τόξῳ ὀϊστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο. 

ἔνϑα δ᾽ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα" 85 
τῆς ἤτοι φωνὴ μὲν ὅση σκύλακος νεογιλῆς, 
γίγνεται, αὐτὴ δ᾽ αὖτε πέλωρ κακόν οὐδέ κέ τίς μιν 
γηϑήσειεν ἰδὼν, οὐδ᾽ εἰ ϑεὸς ἀντιάσειεν. 
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τῆς ἤτοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι, 
ἕξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκξεες, ἐν δὲ ἑκάστῃ 90 
σμερδαλέη κεφαλὴ, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες, 
πυκνοὶ καὶ ϑαμέες, πλεῖοι μέλανος ϑανάτοιο. 

μέσση μέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν, 
ἔξω δ᾽ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέϑρου, 
αὐτοῦ δ᾽ ἰχϑυάᾳ, σκόπελον περιμαιμώωσα, 96 
δελφῖνας τε κύνας τε καὶ εἴ ποϑὲ μεῖζον ἕλῃσιν 
κῆτος. ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη. 
τῇ δ᾽ οὐ πώποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται 
παρφυγέειν σὺν νηΐ φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ 
φῶτ᾽ ἐξαρπάξασα νεὸς κυανοπρῴροιο. 100 

Τὸν δ᾽ ἕτερον σκόπελον χϑαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυοσ-- 
σεῦ, 

πλησίον ἀλλήλων. καί κεν διοϊστεύσειας. 
τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας, φύλλοισι τεϑηλώς" 
τῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ μέλαν ὕδωρ. 
τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπὶ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ 
δεινόν" μὴ σύγε κεῖϑι τύχοις. ὅτε δοιβδήσειεν. 106 
οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ ἐνοσίχϑων. 
ἀλλὰ μάλα Σκύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος ὦκα 
νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
ἕξ ἑτάρους ἐν νηὶ ποϑήμεναι ἢ ἅμα πάντας.“ 110 
Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον 

εὐ δ᾽ ἄγε δή μοι τοῦτο. ϑεὰ, νημερτὲς ἐνίσπες, 
εἴ πως τὴν ὀλοὴν μὲν ὑπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν, 
τὴν δέ κ᾿ ἀμυναίμην, ὅτε μοι σίνοιτό γ᾽ ἑταίρους.“ 
Ἃς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἀμείβετο δῖα ϑεάων. 115 

σχέτλιε, καὶ δ᾽ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλεν 
καὶ πόνος: οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀϑανατοισιν; 
ἡ δέ τοι οὐ ϑνητὴ, ἀλλ ἀϑάνατον κακόν ἐστιν, 
δεινόν τ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητόν" 
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οὐδέ τίς ἐστ᾽ ἀλκή φυγέειν κάρτιστον ἀπ᾽ αὐτῆς. 130 
ἣν γὰρ δηϑύνῃσϑα κορυσσόμενος παρὰ πέτρῃ, 
δείδω μή σ᾽ ἐξαῦτις ἐφορμηϑεῖσα κίχῃσιν 
τόσσῃσιν κεφαλῇσι, τόσους δ᾽ ἐκ φῶτας ἕληται. 
ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κραταιὺν, 
μητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ μὲν τέκε πῆμα βροτοῖσιν" 125 
ἣ μιν ἔπειτ᾽ ἀποπαύσε: ἐς ὕστερον δὁρμηϑῆναι. 

Θροινακίην δ᾽ ἐς νῆσον ἀφίξεαι- ἔνϑα δὲ πολλαὶ 
βόσκοντ᾽ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα, 
ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ᾽ οἰῶν πώεα καλὰ, 
πεντήκοντα δ᾽ ἕκαστα᾽ γόνος δ᾽ οὐ γίγνεται αὐτῶν, 180 
οὐδέ ποτε φϑινύϑουσι. ϑεαὶ δ᾽ ἐπιποιμένες εἰσὶν, 
νύμφαι ἐὐπλόκαμοι, Φαέϑουσά τε “αμπετίη τε. 
ἃς τέκεν ᾿Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα. 
τὰς μὲν ἄρα ϑρέψασα τεκοῦσά τὲ πότνια μήτηρ 
Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπῴκισε τηλόϑι ναίειν, 135 
μῆλα φυλασσέμεναι πατρώΐα καὶ ἕλικας βοῦς. 
τὰς εἰ μέν κ' ἀσινέας ἐάας νόστου τε μέδηαι, 
ἡ τ ἂν ἔτ᾽ εἰς Ἰϑάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισϑε" 
εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ᾽ ὄλεϑρον 
νηΐ τὲ καὶ ἑτάροις- αὐτὸς δ᾽ εἴ πέρ κεν ἀλύξῃς, 140 
ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους.“ 

Ὡς ἐφατ΄, αὐτίκα δὲ χρυσόϑρονος ἤλυϑεν Ἠώς. 
ἡ μὲν ἔπειτ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα ϑεάων᾽ 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὥτρυνον ἑταίρους 
αὐτούς τ᾽ ἀμβαΐίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. 145 
οὗ δ᾽ αἶψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληΐῖσι καϑῖξον. 
[ἑξῆς δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.) 
ἡμῖν δ᾽ αὖ κατόπισϑε νεὸς κυανοπρῴώροιο 
ἵἴκμενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσϑλὸν ἑταῖρον. 

Κίρκη ἐὐπλόκαμος. δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα. 180 
αὐτίκα δ᾽ ὅπλα ἕκαστα πονησάμενοι κατὰ νῆα 
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ἥμεθα: τὴν δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνήτης τ᾽ ἴϑυνεν. 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ 

οἷ, φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδμεναι οὐδὲ δύ᾽ οἴους 
ϑέσφαϑ᾽ ἅ μοι Κίρκη μυϑήσατο, δῖα ϑεάων" 15ῦ 
ἀλλ᾽ ἐρέω μὲν ἐγὼν, ἵνα εἰδότες ἤ κε ϑάνωμεν 
ἤ κεν ἀλευάμενοι ϑάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν. 
Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει ϑεσπεσιάων 
φϑόγγον ἀλεύασϑαι καὶ λειμῶν᾽ ἀνϑεμόεντα. 
οἷον ἔμ᾽ ἠνώγειν δπ' ἀκουέμεν: ἀλλά μὲ δεσμῷ 160 
δήσατ᾽ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὐτόϑι μίμνω, 
ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφϑω. 
εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω, 
ὑμεῖς δὲ πλεύνεσσι τότ᾽ ἐν δεσμοῖσι πιέξειν."- 

Ἤτοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον᾽ 
τόφρα δὲ καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς εὐεργὴς 166 
νῆσον Σειρήνοιιν" ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων. 
αὐτέκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη 
ἔπλετο νηνεμίη. κοίμησε δὲ κύματα δαίμων. 

ἀνστάντες δ᾽ ἕταροι νεὸς ἱστία μηρύσαντο. 10 
"καὶ τὰ μὲν ἐν νηΐ γλαφυρῇ ϑέσαν. οἱ δ᾽ ἐπὶ ἐρετμὰ 
ἑξόμενοι λεύκαινον ὕδωρ ξεστῇς ἐλάτῃσιν. 
αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ 
τυτϑὰ διατμήξας χερσὶ στιβαρῇσι πίεξον. 
αἶψα δ᾽ ἰαένετο κηρὸς, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἴς 170 
Ἠελίου τ᾽ αὐγὴ Ὑπεριονίδαο ἄνακτος" 
ἑξείης δ᾽ ἑτάροισιν ἐπ᾿ οὔατα πᾶσιν ἄλειψα. 

οἱ δ᾽ ἐν νηΐ μὶ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε 
ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνῆπτον᾽ 
αὐτοὶ δ᾽ ἕξόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 180 
ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας. 
ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ᾽ οὐ λάϑεν ὠκύαλος νηῦς 
ἐγγύϑεν ὀρνυμένη. λιγυρὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν" 
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.» Ζεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰὼν, πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος 
᾿ἀχαιῶν, 

νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ᾽ ἀκούσῃς. 186 
οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ, 
πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὑπ᾽ ἀκοῦσαι, 
ἀλλ ὅγε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδος. 
ἴδμεν γάρ τοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 
᾿“ργεῖοι Τρῶές τε ϑεῶν ἰότητι μόγησαν" 190 
ἴδμεν δ᾽ ὅσσα γένηται ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ.“ 
Ὡς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον: αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

ἦϑελ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους. 
ὀφρύσι νευστάξζων᾽ οἵ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον. 
αὐτίκα δ᾽ ἀνστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε 196 
πλείοσί μ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεξον. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τάσγε παρήλασαν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔπειτα 
φϑογγῆς Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ᾽ ἀοιδῆς, 
αἶψ᾽ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, 199 
ὃν σφιν ἐπὶ ὠσὶν ἄλειψ᾽, ἐμέ τ᾽ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν. 

᾿4λλ: ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, αὐτίκ ἔπειτα 
καπνὸν καὶ μέγα κῦμα ἴδον καὶ δοῦπον ἄκουσα" 
τῶν δ᾽ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ᾽ ἐρετμὰ, 
βόμβησαν δ᾽ ἄρα πάντα κατὰ ῥόον ἔσχετο δ᾽ αὐτοῦ 
νηῦς, ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἐρετμὰ προήκεα χερσὶν ἔπειγον. 306 
αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἰὼν ὥτρυνον ἑταίρους 
μειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον" 
(2 φίλοι, οὐ γάρ πώ τι κακῶν ἀδαήμονές εἰμεν" 

οὐ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακὸν ἢ ὅτε Κύκλωψ 
εἴλει ἐνὶ σπῆι γλαφυρῷῶ κρατερῆφι βίηφιν" 310 
ἀλλὰ καὶ ἔνϑεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε 
ἐκφύγομεν, καί που τῶνδε μνήσεσϑαι ὀΐω. 
νῦν δ᾽ ἀγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειϑώμεϑα πάντες. 
ὑμεῖς μὲν κώπῃσιν ἁλὸς. δηγμῖνα βαϑεῖαν 
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τύπτετε κληΐδεσσιν ἐφήμενοι, αἴ κέ ποϑι Ζεὺς 510 
δώῃ τόνδε γ᾽ ὄλεϑρον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι" 
σοὶ δὲ, κυβερνῆϑ'᾽, ὧδ᾽ ἐπιτέλλομαι: ἀλλ ἐνὶ ϑυμῷ 
βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς οἰήϊα νωμᾷς. 
τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε 
νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ἐπιμαίεο, μή σε λάϑησν 220 
κεῖσ᾽ ἐξορμήσασα καὶ ἐς κακὸν ἄμμε βάλῃσϑα."“ 

Ὡς ἐφάμην, οἵ δ᾽ ὦκα ἐμοῖς ἐπέεσσι πίϑοντο. 
Σκύλλην δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐνυϑεόμην, ἄπρηκτον ἀνίην, 

μή πώς μοι δείσαντες ἀπολλήξειαν ἑταῖροι 
εἰρεσίης, ἐντὸς δὲ πυκάξοιεν σφέας αὐτούς. 925 

καὶ τότε δὴ Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς 
λανϑανόμην, ἐπεὶ οὔτι μ ἀνώγει ϑωρήσσεσϑαι" 
αὐτὰρ ἐγὼ καταδὺς κλυτὰ τεύχεα καὶ δύο δοῦρε 
μάκρ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον 
πρῴρης᾽ ἔνϑεν γάρ μὲν ἐδέγμην πρῶτα φανεῖσϑαι 
Σκύλλην πετραίην. ἥ μοι φέρε πῆμ᾽ ἑτάροισιν. 281 

οὐδέ πη ἀϑρῆσαι δυνάμην" ἔκαμον δέ μοι ὄσσε 
πάντη παπταίνοντι πρὸς ἠεροειδέα πέτρην. 
Ἡμεῖς δὲ στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γούωντες" 

ἔνϑεν μὲν Σκύλλη. ἑτέρωϑι δὲ δῖα Χάρυβδις 280 
δεινὸν ἀνερροίβδησε ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
ἤτοι ὅτ᾽ ἐξεμέσειε, λέβης ὥς ἐν πυρὶ πολλῷ 
πᾶσ᾽ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη" ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 
ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν. 
ἀλλ ὅτ᾽ ἀναβρόξειε ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ, 540 
πᾶσ᾽ ἔντοσϑε φάνεσκε κυκωμένη. ἀμφὶ δὲ πέτρη 
δεινὸν ἐβεβούχει, ὑπένερϑε δὲ γαῖα φάνεσκεν 
ψάμμῳ κυανέῃ τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἤθει. 
ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεϑρον" 
τόφρα δέ μοι Σκύλλη κοίλης ἐκ νηὸς ἑταίρους 3245 
ἕξ ξλεϑ', οἵ χερσίν τε βίηφέ τε φέρτατοι ἦσαν. 

Ηοπιοῦὶ Οἀγξβθᾶ. 18 
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σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα ϑοὴν ἅμα καὶ μεϑ' ἑταίρους 
ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν 
ὑψόσ᾽ ἀειρομένων: ἐμὲ δὲ φϑέγγοντο καλεῦντες 
ἐξονομακλήδην, τότε γ᾽ ὕστατον, ἀχνύμενοι κῆρ. 360 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκει: ῥάβδῳ 
ἰχϑύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων 
ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο, 
ἀσπαίροντα δ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἔρριψε ϑύραξε, 
ὡς οἵγ᾽ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὶ πέτρας" 9δῦ 
αὐτοῦ δ᾽ εἰνὶ ϑύρῃσι κατήσϑιε κεκλήγοντας, 
χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 
οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. 
πάντων ὅσσ᾽ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων. 3259 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν 
Σχύλλην τ᾽, αὐτίκ᾽ ἔπειτα ϑεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον 
ἱκόμεϑ᾽ - ἔνϑα δ᾽ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι, 
πολλὰ δὲ ἴφια μὴλ᾽ Ὑπερίονος Ἠελίοιο. 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ 
μυκηϑμοῦ τ᾽ ἤκουσα βοῶν αὐλιξομενάων 360 
οἰῶν τε βληχήν᾽ καί μοι ἔπος ἔμπεσε ϑυμῷ 
μάντηος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο, 
Κίρκης τ᾽ Αἰαίης. οἵ μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλον 
νῆσον ἀλεύασϑαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο. 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων., ἀχνύμενος κἣρ 210 

οοΚέκλυτέ μευ υύϑων. κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι, 
ὄφρ᾽ ὑμῖν εἴπω μαντήϊα Τειρεσίαο 
Κίρκης τ᾽ Αἰαίης. οἵ μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλον 
νῆσον ἀλεύασϑαι τερψιμβρότου Ἠελίοιο" 
ἔνϑα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασκον. 
ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν. ( (976 
Ὡς ἐφάμην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσϑη φίλον ἡτορ. 

αὐτίκα δ᾽ Εὐρύλοχος στυγερῷ μ' ἠμείβετο μύϑω, 

οι 
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» Σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, πέρι τοι μένος οὐδέ τι γυῖα 
κάμνεις" ἦ δά νυ σοίγε σιδήρεα πάντα τέτυκται, 280 
ὅς δ᾽ ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 
οὐκ ἑάας γαίης ἐπιβήμεναι, ἔνϑα κεν αὖτε 
νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίμεϑα δόρπον. 
ἀλλ αὔτως διὰ νύκτα ϑοὴν ἀλάλησϑαι ἄνωγας. 
νήσου ὁποπλαγχϑέντας, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. 386 
ἐκ νυκτῶν δ᾽ ἄνεμοι χαλεποὶ, δηλήματα νηῶν; 
γίγνονται" πῆ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον. 
ἤν πως ἐξαπένης ἔλϑῃ ἀνέμοιο ϑύελλα, 
ἢ Νότον ἢ Ζεφύροιο δυσαέος. οἵτε μάλιστα 
νῆα διαρραίουσι, ϑεῶν ἀέκητι ἀνάκτων. 290 
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυκτὶ μελαίνῃ 
δόρπον ϑ᾽ ὁπλισόμεσϑα ϑοῇ παρὰ νηΐ μένοντες" 
ἠῶϑεν δ᾽ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ ."" 
Ὃς ἐφατ᾽ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ἑταῖροι. 

καὶ τότε δὴ γίγνωσκον ὃ δὴ κακὰ μήδετο δαίμων. 395 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προδηύδων" 

»Εὐρύλοχ, ἡ μάλα δή με βιάξετε μοῦνον ἐόντα" 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν δρχον. 
εἴ κέ τιν᾽ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶῦ μέγ᾽ οἰῶν 
εὕρωμεν, μή πού τις ἀτασϑαλίῃσι κακῇσιν 800 
ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον ἀποκτάνῃ᾽ ἀλλὰ ἕκηλοι 
ἐσθίετε βοώμην. τὴν ἀϑανάτη πόρε Κίρκη." 
Ὡς ἐφάμην, οἵ δ᾽ αὐτίκ ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευον. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, 
στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα 800 
ἄγχ ὕδατος γλυκεροῖο, καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι 
νηὸς, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταμένως τετύκοντο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 
μνησάμενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους. 
οὖς ἔφαγε Σικύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα: 810 

158 
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κλαιόντεσσοι δὲ τοῖσιν ἐπήλυϑε νήδυμος ὕπνος. 
ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ᾽ ἄστρα βεβήκει, 
ὦρσεν ἔπι ξαῆν ἄνεμον νεφεληγερέτα Ζεὺς 
λαίλαπι ϑεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ.. 
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ὼς. 816 
νῆα μὲν ὡρμίσαμεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες" 

ἔνϑα δ᾽ ἔσαν Νυμφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ ϑόωκοι:" 
καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἀγορὴν ϑέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον 

οἴ, φίλοι, ἐν γὰρ νηὶ ϑοῇ βρῶσίς τε πόσις τε 330 

ἔστιν. τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεϑα, μή τι πάϑωμεν" 
δεινοῦ γὰρ ϑεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια μῆλα, 
Ἠελίου, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει." 
Ἃς ἐφάμην, τοῖσιν. δ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 

μῆνα δὲ πάντ᾽ ἄλληκτος ἄη Νότος, οὐδέ τις ἄλλος 825 
γίγνετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνέμων, εἰ μὴ Εὐρός τε Νότος τε. 
οἱ δ᾽ εἴως μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυϑρὸν, 
τόφρα βοῶν ἀπέχοντο λιλαιόμενον βιότοιο. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφϑιτο ἤϊα πάντα, 
καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ, 880 
ἰχϑῦς ὄρνιϑάς τε, φίλας ὅδ τι χεῖρας ἵκοιτο, 
γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός. 
δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχον, ὄφρα ϑεοῖσιν 
εὐξαίμην, εἴ τίς μοι ὁδὸν φήνειε νέεσϑαι. 
ἀλλ ὅτε δὴ διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα ἑταίρους, 8385 
χεῖρας νιψάμενος, ὅ9᾽ ἐπὶ σκέπας ἦν ἀνέμοιο, 
ἠρώμην πάντεσσι ϑεοῖς οὗ Ὄλυμπον ἔχουσιν" 
οἱ δ᾽ ἄρα μοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευαν. 
Εὐρύλοχος δ᾽ ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς. 

οΚέχκλυτέ μευ μύϑων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι" 
πάντες μὲν στυγεροὶ ϑάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσιν, 881 
λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. 
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ἀλλ᾿ ἄγε, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας 
ῥδέξομεν ἀϑανάτοισι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 
εἰ δέ κεν εἰς Ἰθάκην ἀφικοίμεϑα, πατρίδα γαῖαν, 345 
αἶψά κεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι πίονα νηὸν 

τεύξομεν, ἐν δέ κε ϑεῖμεν ἀγάλματα πολλὰ καὶ ἐσθλά" 
εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρϑοκραιράων 
νῇ᾽ ἐθέλῃ ὀλέσαι. ἐπὶ δ᾽ ἕσπωνται ϑεοὶ ἄλλοι, 
βούλομ᾽ ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὁλέσσαι 
ἢ δηϑὰ στρεύγεσϑαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ."“ 851 
Ὃς ἔφατ᾽ Εὐρύλοχος. ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ἑταῖροι. 

αὐτίκα δ᾽ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας 
ἐγγύθεν" οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρῴώροιο 
βοσκέσκονϑ᾽ ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι:" 8 
τὰς δὲ περίστησάν τε καὶ εὐχετόωντο ϑεοῖσιν, 
φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο: 
οὐ γὰρ ἔχον κρὶ λευκὸν ἐὐσσέλμου ἐπὶ νηός. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ εὔξαντο καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 860 
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν᾽ 
οὐδ᾽ εἶχον μέϑυ λεῖψαι ἐπ᾽ αἰϑομένοις ἱεροῖσιν, 
ἀλλ ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο. 
μίστυλλόν τ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν. 866 

Καὶ τότε μοι βλεφάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος" 
βῆν δ᾽ ἱέναι ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦα κιὼν νεὸς ἀμφιελίσσης. 
καὶ τότε μὲ κνίσης ἀμφήλυϑεν ἡδὺς ἀὐτμή᾽ 
οἰμώξας δὲ ϑεοῖσι μετ᾽ ἀϑανάτοισι γεγώνευν 870 
ορΖεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες. 
ἡ μὲ μάλ᾽ εἰς ἄτην κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ, 
οἱ δ᾽ ἕταροι μέγα ἔργον ἐμητίσαντο μένοντες."“ 

᾿ῷκέα δ᾽ Ἠελίῳ Ὑπερίονι ἄγγελος ἦλϑεν, 

σι φι 
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““αμπετίη τανύπεπλος, ὃ οἱ βόας ἔκταμεν ἡμεῖρ. 315 
αὐτέκα δ᾽ ἀϑανάτοισι μετηύδα χωόμενος κῆρ 

οοζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντεξ. 

τῖσαι δὴ ἑτάρους “αερτιάδεω Ὀδυσῆος, 

οἵ μευ βοῦς ἔκτειναν ὑπέρβιον, ἧσιν ἔγωγε 

χαίρεσκον μὲν ἰὼν. εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 880 
ἠδ᾽ ὁπότ᾽ ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ οὐρανόϑεν προτραποίμην. 
εἰ δέ μοι οὐ τίσουσι βοῶν ἐπιεικέ᾽ ἀμοιβὴν. 
δυσομαι εἰς ᾿4ἴδαο καὶ ἐν νεκύεσσι φαείνω."" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
Ἡέλί, ἤτοι μὲν σὺ μετ᾽ ἀϑανάτοισι φάεινε 88 
καὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν" 
τῶν δὲ κ' ἐγὼ τάχα νῆα ϑοὴν ἀργῆτε κεραυνῷ" 
τυτϑὰ βαλὼν κεάσαιμι μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ." 

Ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἤκουσα Καλυψοῦς ἠὐκόμοιο᾽" 
ἡ δ᾽ ἔφη Ἑρμείαο διαχτόρου αὐτὴ ἀκοῦσαι. 8390 
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ ϑάλασσαν, . 

νείκεον ἄλλοϑεν ἄλλον ἐπισταδὸν, οὐδὲ τι μῆχος 
εὑῤέμεναι δυνάμεσϑα" βόες δ᾽ ἀπετέϑνασαν ἤδη. 
τοῖσιν δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα ϑεοὶ τέραα προὔφαινον᾽ 
εἶρπον μὲν δινοὶ, κρέα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖς ἐμεμύκει, 8905 
ὀπταλέα τε καὶ ὠμά: βοῶν δ᾽ ὡς γίψνετο φωνή. 
Ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 

δαίνυντ Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας" 
ἀλλ ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε Κρονίων. 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι ϑύων.. 
ἡμεῖς δ᾽ αἷψ᾽ ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὐρέϊ πόντῳ, 401 
ἱστὸν στησάμενοι ἀνά ϑ᾽ ἱστία λεύκ᾽ ἐρύσαντες. 

᾿4λλ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 
φαίνετο γαιάων. ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα, 
δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων .408 
νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς. 
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ἡ δ᾽ ἔϑει οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον: αἶψα. γὰρ 
ἦλϑεν 

κεκληγὼς Ζέφυρος, μεγάλῃ σὺν λαίλαπι ϑύων, 

ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔρρηξ᾽ ἀνέμοιο ϑύελλα 

ἀμφοτέρους" ἱστὸς δ᾽ ὀπίσω πέσεν, ὅπλα τὲ πάντα 
εἰς ἄντλον κατέχυνϑ᾽ " ὁ δ᾽ ἄρα πρύμνῃ ἐνὶ νηΐ 411 
πλῆξε κυβερνήτεω κεφαλὴν, σὺν δ᾽ ὀστέ᾿ ἄραξεν 
πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοϊκὼς 
κάππεσ᾽ ἀπ᾽ ἰκριόφιν, λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηὶ κεραυνον᾽ 
ἡ δ᾽ ἐλελίχϑη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ, 416 
ἐν δὲ ϑεείου πλῆτο" πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἑταῖροι. 
οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν 
κύμασιν ἐμφορέοντο, ϑεὸς δ᾽ ἀποαίνυτο νόστον- 

Αὐτὰρ ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων, ὄφρ᾽ ἀπὸ τοίχους 
λῦσε κλύδων τρόπιος᾽ τὴν δὲ ψιλὴν φέρε κῦμα. 421 
ἐκ δέ οἵ ἱστὸν ἄραξε ποτὶ τρόπιν" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἐπίτονος βέβλητο, βοὸς δινοῖο τετευχῶς. 
τῷ ῥ᾽ ἄμφω συνέεργον ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ καὶ ἱστὸν, 
ἑξόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν. 4525 

Ἔνϑ᾽ ἤτοι Ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι ϑύων, 

ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ Νότος ὥκα, φέρων ἐμῷ ἄλγεα ϑυμῶ. 

ὄφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν. 

παννύχιος φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 
ἦλθον ἐπὶ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν. 
ἡ μὲν ἀνερφοίβδησε ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ 431 
αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς 
τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυκτερίς᾽ οὐδέ πὴ εἶχον 
οὔτε στηρίξαι ποσὶν ἔμπεδον οὔτ᾽ ἐπιβῆναι" 

ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον, ἀπήωροι δ᾽ ἔσαν ὄξοι, 480 
μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δὲ Χαρυβδιν. 
νωλεμέως δ᾽ ἐχόμην, ὄφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω 
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ἱστὸν καὶ τρόπιν αὖτις" ἐελδομένῳ δέ μοι ἦλϑον 
ὄψ᾽ - ἦμος δ᾽ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆϑεν ἀνέστη 
κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων αἰξηῶν,. 449 
τῆμος δὴ τάγε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεφαάνϑη. 
ἧκα δ᾽ ἐγὼ καϑύπερϑε πόδας καὶ Ζεῖρε φέρεσϑοαι, 
μέσσῳ δ᾽ ἐνδούπησα παρὲξ περιμήκεα δοῦρα, 
ἑἕξόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῇσιν. 444 
[Σκύλλην δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔασε πατὴρ ἀνδρῶν τὲ ϑεῶν τὲ 
εἰσιδέειν" οὐ γάρ κεν ὑπέκφυγον αἰπὺν ὄλεϑρον.] 
Ἔνϑεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην, δεχάτῃ δέ μὲ νυκτὶ 

γῆσον ἐς Θγυγίην πέλασαν ϑεοὶ, ἔνϑα Καλυψὼ 
ναίει ἐυὐπλόκαμος, δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα, 
ἢ μἱ ἐφίλει τ᾽ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυϑολογεύω; 
ἤδη γάρ τοι χϑιξὸς ἐμυθϑεόμην ἐνὶ οἴκῳ 451 
σοί τε καὶ ἰφρϑίμῃ ἀλόχῳ ἐχϑρὸν δέ μοί ἐστιν 
αὖτις ἀριξήλως εἰρημένα μυϑολογεύειν. 
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ΟΦΥΣΣΕΙ͂ΑΣ Ν. 

Ὀδυσσέως ἀπόπλους παρὰ Φαιάκων καὶ ἄφιξις 

εἰς Ἰθάκην. 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 
κηληϑμῷ δ᾽ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. 
τὸν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Δλκένοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 

τῷ, Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 
“ὑψερεφὲς, τῷ σ᾽ οὔτι παλιμπλαγχϑέντα γ᾽ ὀΐω δ 
ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονϑας. 
ὑμέων δ᾽ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω, 
ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴϑοπα οἶνον 
αἰεὶ πίνετ᾽ ἐμοῖσιν, ἀκουάξεσϑε δ᾽ ἀοιδοῦ. 
εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐὐξέστῃ ἐνὶ χηλῷ 10 
κεῖται καὶ χρυσὸς πολυδαίδαλος ἄλλα τε πάντα 

δώρ᾽, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ᾽ ἔνεικαν" 
ἀλλ᾽ ἄγε οἵ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα 
ἀνδρακάς" ἡμεῖς δ᾽ αὐτε ἀγειρόμενοι χατὰ δῆμον 
τισόμεϑ᾽ - ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασϑαι."" 15 

Ὃς ἔφατ᾽ ᾿Δλκίνοος. τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 
οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος, 
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
νῆάδ᾽ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ᾽ εὐήνορα χαλκόν. 

καὶ τὰ μὲν εὖ κατέϑηχ ἱερὸν μένος “Ἀλκινόοιο, 20 

αὐτὸς ἰὼν διὰ νηὸς ὑπὸ ξυγὰ, μή τιν᾽ ἑταίρων 
βλάπτοι ἐλαυνόντων. ὁπότε σπερχοίατ᾽ ἐρετμοῖς. 
οἱ δ᾽ εἰς ᾿“λκινόοιο κίον καὶ δαῖτ᾽ ἀλέγυνον. 

Τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ᾽ ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο 
Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει. 95 



ὰ 

202 ΟΖΥΣΣΕΙ͂Α͂Σ Ν. 

μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα 
τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς, 
“1ημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
πολλὰ πρὸς ἠέλιον κεφαλὴν τρέπε παμφανόωντα, 
δῦναι ἐπειγόμενος " δὴ γὰρ μενέαινε νέεσϑαι. 80 
ὡς δ᾽ ὅτ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ὧτε πανῆμαρ 
νειὸν ἀν ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον᾽ 
ἀσπασίως δ᾽ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο 
δόρπον ἐποίχεσϑαι., βλάβεται δέ τε γούνατ᾽ ἐόντι" 
ὡς Ὀδυσεῖ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο. δ 
αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα, 
“λκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦϑον" 
Αλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 

πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ᾽ αὐτοί: 
ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤϑελε ϑυμὸς, 40 
πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι ϑεοὶ Οὐρανίωνες 
ὕλβια ποιήσειαν" ἀμύμονα δ᾽ οἴκοι ἄκοιτιν 
νοστήσας εὕροιμι σὺν ἀρτεμέεσσι φίλοισιν. 
ὑμεῖς δ᾽ αὖϑι μένοντες ἐὐφραίνοιτε γυναῖκας 

κουριδίας καὶ τέκνα" ϑεοὶ δ᾽ ἀρετὴν ὁπάσειαν 45 
παντοίην. καὶ μήτι κακὸν μεταδήμιον εἴη." 
Ὡς ἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ἠδ᾽ ἐκέλευον 

πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπεν. 
καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος ᾿4λκινόοιο 

ἸΠοντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενος μέϑυ νεῖμον 50 
πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ᾽ εὐξάμενοι Ζ]ιὶ πατρὶ 
τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ξὴν ἐς πατρίδα γαῖαν." 
ῷς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἷνον ἐχέρνα, 

νώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν᾽" οἵ δὲ ϑεοῖσιν 
ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 56 
αὐτόϑεν ἐξ ἐδρέων. ἀνὰ δ᾽ ἵστατο δῖος Οδυσσεὺς, 
᾿ρήτῃ δ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει δέπας ἀμφικύπελλον, 
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καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
οΧαῖρέ μοι. ὦ βασίλεια, διαμπερὲς. εἰσόκε γῆρας 

ἔλϑῃ καὶ ϑάνατος. τάτ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται. 60 
αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι: σὺ δὲ τέρπεο τῷδ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 
παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ ᾿Δλκινόῳ βασιλῆϊ." 
Ὃς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς. 

τῷ δ᾽ ἅμα κήρυκα προΐει μένος ᾿Δλκινόοιο, 
ἡγεῖσθαι ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης" θ5 
᾿ρήτη δ᾽ ἄρα οἵ δμωὰς ἅμ᾽ ἔπεμπε γυναῖκας, 
τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϊπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα, 
τὴν δ᾽ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ᾽ ὄπασσε κομίζειν" 
ἡ δ᾽ ἄλλη σῖτόν τ᾽ ἔφερεν καὶ οἶνον ἐρυϑρόν. 

«Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυϑον ἠδὲ θάλασσαν. ͵ 
αἶψα τάγ᾽ ἐν νηΐ γλαφυρῇ πομπῆες ἀγαυοὶ ΤΙ 
δεξάμενοι κατέϑεντο, πόσιν καὶ βρῶσιν ἅπασαν" 
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿οδυσσῆϊ στόρεσαν ῥῆγός τε λίνον τε 
νηὸς ἐπ᾽ ἐκριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδοι, 
πρύμνης" ὧν δὲ καὶ αὐτὸς ἐβήσετο καὶ κατέλεκτο 175 
σιγῇ: τοὶ δὲ καϑῖξον ἐπὶ κληῖσιν ἕκαστοι 
κόσμῳ, πεῖσμα δ᾽ ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίϑοιο. 
ἔνϑ'᾽ οἱ ἀνακλινϑέντες ἀνερρίπτουν ἅλα πηδῷ, 
καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. 
νήγρετος ἥδιστος, ϑανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς. 80 
ἡ δ᾽, ὥστ᾽ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι, 
πάντες ἅμ᾽ ὁρμηϑέντες ὑπὸ πληγῆσιν ἱμάσϑλης. 
ὑψόσ᾽ ἀειρόμενοι ῥίμφα πρήσσουσι κέλευϑον, 
ὡς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο. κῦμα δ᾽ ὄπισϑεν 
πορφύρεον μέγα ϑῦε πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης. 85 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἀσφαλέως ϑέεν ἔμπεδον: οὐδέ κεν ἴρηξ 
κίρκος ὁμαρτήσειεν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν. 
ὡς ἡ ῥίμφα ϑέουσα ϑαλάσσης κύματ᾽ ἔταμνεν, 
ἄνδρα φέρουσα ϑεοῖς ἐναλίγκια μήδε ἔχοντα" 89 
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ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάϑ' ἄλγεα ὃν κατὰ ϑυμὸν; 
ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων, 
δὴ τότε γ᾽ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὅσσ᾽ ἐπεπόνϑει. 

Εὐτ᾽ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅστε μάλιστα 
ἔοχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης, 

τῆμος δὴ νήσῳ προσεπίλνατο ποντοπόύρος νηῦς. 99 
Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμὴν. ἁλίοιο γέροντος, 

ἐν δήμῳ Ἰϑάκης" δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ 
ἀκταὶ ἀπορρῶγες, λιμένος ποτιπεπτηυῖαι, 
αἴτ᾽ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα 
ἔχτοϑεν᾽ ἔντοσϑεν δὲ τ᾽ ἄνευ δεσμοῖο μένουσιν 100 
νῆες ἐὔσσελμοι. ὅτ᾽ ἂν ὕρμου μέτρον ἵκωνται. 
αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη, 
ἀγχόϑι δ᾽ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδὲς, 
ἱρὸν ΝΝυμφάων αἵ νηϊάδες καλέονται. 
ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆες ἔασιν 106 
λάϊνοι" ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα τυϑαιβώσσουσι μέλισσαι. 
ἐν δ᾽ ἱστοὶ λίϑεοι περιμήκεες, ἔνϑα τε νύμφαι 
φάρε᾽ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα. ϑαῦμα ἰδέσϑαι: 
ἐν δ᾽ ὕδατ᾽ ἀενάοντα. δύω δέ τέ οἵ ϑύραι εἰσὶν, 
αἷ μὲν πρὸς Βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν, 110 
αἱ δ᾽ αὖ πρὸς Νότου εἰσὶ ϑεώτεραι" οὐδέ τι κείνῃ 
ἄνδρες ἐσέρχονται. ἀλλ ἀϑανάτων ὁδός ἐστιν. 
Ἔνϑ᾽ οἵγ᾽ εἰσέλασαν, πρὶν εἰδότες" ἡ μὲν ἔπειτα 

ἠπείρῳ ἐπέκελσεν. ὅσον τ᾽ ἐπὶ ἥμισυ πάσης, 

σπερχομένη" τοίων γὰρ ἐπείγετο χέρσ᾽ ἐρετάων" 115 
οἱ δ᾽ ἐκ νηὸς βάντες ἐὐξύγου ἤπειρόνδε 
πρῶτον Ὀδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν 
αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι, 
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ ψΨαμάϑῳ ἔϑεσαν δεδμημένον ὕπνῳ, 
ἐκ δὲ κτήματ᾽ ἄειραν. ἅ οἵ Φαίηκες ἀγαυοὶ 120 
«ὅπασαν οἴκαδ᾽ ἰόντι διὰ μεγάϑυμον ᾿άΑϑήνην. 
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καὶ τὰ μὲν οὖν παρὰ πυϑμέν᾽ ἐλαίης ἀϑρόα ϑῆκαν 
ἐκτὸς ὁδοῦ, μή πού τις ὁδιτάων ἀνθρώπων, 
πρίν γ᾽ Ὀδυσὴ ἔγφρεσϑαι. ἐπελϑὼν δηλήσαιτο" 
αὐτοὶ δ᾽ αὐτ᾽ οἶκόνδε πάλιν κίον. οὐδ᾽ ἐνοσίχϑων 
λήϑετ᾽ ἀπειλάων. τὰς ἀντιϑέῳ Ὀδυσὴϊ 126 
πρῶτον ἐπηπείλησε, Ζιὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν" 
Ζεῦ πάτερ. οὐκέτ᾽ ἔγωγε μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν 

τιμήεις ἔσομαι, ὅτε με βροτοὶ οὔτι τίουσιν, 
Φαίηκες, τοίπερ τοι ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέϑλης. 180 
καὶ γὰρ νῦν Ὀδυσῆ ἐφάμην κακὰ πολλὰ παϑόντα 
οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσϑαι" νόστον δέ οἵ οὔποτ᾽ ἀπηύρων 
πάγχυ, ἐπεὶ σὺ πρῶτον ὑπέσχεο καὶ κατένευσας. 
οἱ δ᾽ εὔδοντ᾽ ἐν νηὶ ϑοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες 
κάτϑεσαν εἰν Ἰθάκῃ, ἔδοσαν δέ οἵ ἄσπετα δῶρα, 185 
χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά ϑ' ὑφαντὴν, 
πόλλ᾽, ὅσ᾽ ἂν οὐδέποτε Τροίης ἐξήρατ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
εἴπερ ἀπήμων ἦλϑε. λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
ὦ πόποι. ἐννοσίγαι εὐρυσϑενὲς. οἷον ἔειπες. 140 

οὔτι σ᾽ ἀτιμάζουσι ϑεοί" χαλεπὸν δέ κεν εἴη 
πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν. 
ἀνδρῶν δ᾽ εἴπερ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων 
οὔτι τίει. σοὶ δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐξοπέσω τίσις αἰεί. 
ἔρξον ὅπως ἐϑέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο ϑυμῷῶ." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 146 
αἶψά κ᾽ ἐγὼν ἔρξαιμι. κελαινεφὲς. ὡς ἀγορεύεις" 
ἀλλὰ σὸν αἰεὶ ϑυμὸν ὀπίξομαι ἠδ᾽ ἀλεείνω. 
νῦν αὖ Φαιήκων ἐϑέλω περικαλλέα νῆα, 
ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν, ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ 150 
ῥαῖσαι, ἵν᾿ ἤδη σχῶνται. ἀπολλήξωσι δὲ πομπῆς 
ἀνθρώπων. μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι."- 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
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ὦ πέπον, ὡς μὲν ἐμῷ ϑυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα, 
ὁππότε κεν δὴ πάντες ἐλαυνομένην προΐδωνταν 168 
λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, ϑεῖναι λύϑον ἐγγύϑι γαίης 
νηὶ ϑοῇ ἴκελον, ἵνα ϑαυμάξωσιν ἅπαντες 
ἄνϑρωποι, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι."““ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾿ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων, 
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς Σχερίην. ὅϑι Φαίηκες γεγάασιν. 160 
ἔνϑ᾽ ἔμεν - ἡ δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυϑε ποντοπόρος νηῦς 
ῥίμφα διωκομένη τῆς δὲ σχεδὸν ἦλϑ᾽ ἐνοσίχϑων; 
ὃς μιν λᾶαν ἔϑηκε καὶ ἐρρίξωσεν ἔνερϑεν 
χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας" ὁ δὲ νόσφι βεβήκει. 

Οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον 166 
Φαίηκες δολιχήρετμοι. ναυσίκλυτοι ἄνδρες. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

2 μοι, τίς δὴ νῆα ϑοὴν ἐπέδησ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
οἴκαδ᾽ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα." 
Ὃς ἄρα τις εἴπεσκε" τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Δλκένοος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 171 
νῷ, πόποι, ἦ μάλα δή με παλαίφατα ϑέσφαϑ'᾽ ἱκάνει 

πατρὸς ἐμοῦ. ὃς ἔφασκε Ποσειδίων ἀγάσασϑαι 
ἡμῖν. οὕνεκα πομποὶ ἀπήμονές εἰμεν ἁπάντων. 
φῆ ποτὲ Φαιήκων ἀνδρῶν περικαλλέα νῆα, 178 
ἐκ πομπῆς ἀνιοῦσαν. ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ 
ῥαισέμεναι., μέγα δ᾽ ἡμὶν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψειν,. 
ὡς ἀγόρευ ὁ γέρων: τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
ἀλῆ ἄγεϑ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω. πειϑώμεϑα πάντες" 

πομπῆς μὲν παύσασϑε βροτῶν, ὅτε κἔν τις ἵκηται 
ἡμέτερον προτὶ ἄστυ: Ποσειδάωνι δὲ ταύρους 18] 
δώδεκα κεχριμένους ἱερεύσομεν,. αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ, 
μηδ᾽ ἡμῖν περίμηκες ὄρος πόλει ἀμφικαλύψῃ.““ 
Ως ἔφαϑ᾽' οἵ δ᾽ ἔδδεισαν, ἑτοιμάσσαντο δὲ ταύρους. 

ὡς οἵ μέν ῥ᾽ εὔχοντο Ποσειδάωνι ἄνακτι 18ῦ 
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δήμου Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ἑσταότες περὶ βωμόν. ὃ δ᾽ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεὺς 
εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ. οὐδέ μιν ἔγνω, 
ἤδη δὴν ἀπεών᾽" περὶ γὰρ ϑεὸς ἠέρα χεῦεν 
Παλλὰς ᾿4“ϑηναίη, κούρη Διὸς, ὄφρα μιν αὐτὸν 190 
ἄγνωστον τεύξειεν ἕκαστά τε μυϑήσαιτο, 
μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί τε φίλοι τε, 
πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτῖσαι. 
τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἀλλειδέα φαινέσκετο πάντα ἄνακτι, 
ἀτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι 196 
πέτραι τ ἠλίβατοι καὶ δένδρεα τηλεϑόωντα. 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναΐξας καί ῥ᾽ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν" 
ὥμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα καὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 
χερσὶ παταπρηνέσσ᾽, ὀλοφυρό; ὠενος δ᾽ ἔπος ηὔδα" 
δὰ μου ἐγὼ, τέων αὐτε βροτῶν ἐς γαῖαν χάνω; 

ἡ δ᾽ δ οἵγ᾽ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 301 

ἠὲ φιλόξεινοι., καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδής; 
πῆ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω τάδε; πῆ τε καὶ αὐτὸς 
πλάξομαι; αἴϑ᾽ ὄφελον μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν 
αὐτοῦ: ἐγὼ δέ κεν ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων 305 
ἐξικόμην. ὅς κέν μ' ἐφίλει καὶ ἔπεμπε νέεσϑαι. 
νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πη ϑέσϑαι ἐπίσταμαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ 
καλλείψω, μή πώς μοι ἕλωρ ἄλλοισι γένηται. 
ὦ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι 
ἦσαν Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 910 
οἵ μ᾽ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον. ἡ τέ μ᾽ ἔφαντο 

ἄξειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον, οὐδ᾽ ἐτέλεσσαν. 

Ζεὺς σφέας τίσαιτο ἵχετήσιος, ὅστε καὶ ἄλλους 
ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τίνυται ὅστις ἁμάρτῃ. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τὰ χρήματ᾽ ἀρυϑμήσω καὶ ἴδωμαι, 215 
μή τί μοι οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες". 

Ὡς εἰπὼν τρίπαδας περικαλλέας ἠδὲ λέβητας 
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ἠρίϑμει καὶ χρυσὸν ὑὕφαντά τε εἵματα καλά. 
τῶν μὲν ἄφ᾽ οὔτι πόϑει" ὁ δ᾽ ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν 
ἑρπύξων παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης, 520 
πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενος. σχεδόϑεν δέ οἵ ἦλϑεν ᾿4ϑήνη, 
ἀνδρὶ δέμας εἰκυῖα νέῳ, ἐπιβώτορι μήλων, 
παναπάλῳ, οἷοί τε ἀνάκτων παῖδες ἔασιν, 
δίπτυχον. ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχουσ᾽ εὐεργέα λώπην᾽" 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσι πέδιλ᾽ ἔχε, χερσὶ δ᾽ ἄκοντα. 258 
τὴν δ᾽ Ὀδυσεὺς γήϑησεν ἰδὼν καὶ ἐναντίος ἦλϑεν, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα" 

«(Ὁ φίλ᾽, ἐπεί σε πρῶτα κιχάνω τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ, 
χαϊρξ τὲ καὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις, 

ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ" σοὶ γὰρ ἔγωγε 
εὔχομαι ὥστε ϑεῷ καί σευ φίλα γούναϑ'᾽ ἱκάνω. 381 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον. ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ: 
τίς γῆ. τίς δῆμος, τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν; 
ἧ πού τις νήσων εὐδείελος. ἠέ τις ἀκτὴ 
κεῖϑ' ἁλὶ κεκλιμένη ἐριβώλακος ἠπείροιο ;““ 235 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ἀϑήνη 
νήπιός εἰς, ὦ ξεῖν᾽, ἢ τηλόϑεν εἰλήλουθας, 
εἰ δὴ τήνδε τε γαῖαν ἀνείρεαι. οὐδέ τι λίην 
οὕτω νωώνυμὸς ἐστιν: ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοὶ, 
ἠμὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς Ἠῶ τ᾽ Ἠξέλιόν τε, 510 
ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισϑε ποτὶ ξόφον ἠερόεντα. 
ἤτοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν, 
οὐδὲ λίην λυπρὴ, ἀτὰρ οὐδ᾽ εὐρεῖα. τέτυκται. 
ἐν μὲν γάρ οἵ σῖτος ἀϑέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος 
γίγνεται" αἰεὶ δ᾽ ὄμβρος ἔχει τεϑαλυῖά τ᾽ ἐέρση 345 
αἰγίβοτος δ᾽ ἀγαϑὴ καὶ βούβοτος" ἔστι μὲν ὕλη 
παντοίη, ἐν δ᾽ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασιν. 
τῷ τοι, ξεῖν᾽, ᾿Ιϑάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ᾽ ἵκει, 
τήνπερ τηλοῦ φασὶν ᾿4χαιΐδος ἔμμεναι αἴης.“ 249 
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Ὡς φάτο, γήϑησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
χαίρων ἡ γαίῃ πατρωΐῃ. ὥς οἱ ἔειπεν 
Παλλὰς ᾿Αϑηναίη. κούρη Διὸς αἰγιόχοιο" 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
οὐδ᾽ ὅγ᾽ ἀληϑέα εἶπε. πάλιν δ᾽ ὅγε λάξετο μῦϑον, 
αἰεὶ ἐνὶ στήϑεσσι νόον πολυκερδέα νωμῶν" 9568 
»Πυνϑανόμην ᾿Ιϑάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ, 

τηλοῦ ὑπὲρ πόντου" νῦν δ᾽ εἰλήλουθα καὶ αὐτὸς 

χρήμασι σὺν τοίσδεσσι" λιπὼν δ᾽ ἔτι παισὶ τοσαῦτα 
φεύγω, ἐπεὶ φίλον υἷα κατέκτανον ᾿Ιδομενῆος, 

Ὀρσίλοχον πόδας ὠκὺν, ὃς ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ 260 
ἀνέρας ἀλφηστὰς νίκα ταχέεσσι πόδεσσιν. 
οὕνεκά με στερέσαι τῆς ληΐδος ἤϑελε πάσης 
Τρωϊάδος. τῆς εἵνεκ᾽ ἐγὼ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, 
ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων. 
οὕνεκ ἄρ᾽ οὐχ ᾧ πατρὶ χαριξόμενος ϑεράπευον 265 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ἀλλ ἄλλων ἠρχον ἑταίρων. 

τὸν μὲν ἐγὼ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρὶ 
ἀγρόϑεν. ἐγγὺς ὁδοῖο λοχησάμενος σὺν ἑταίρῳ" 
νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχ οὐρανὸν, οὐδέ τις ἡμέας 
ἀνθρώπων ἐνόησε, λάϑον δέ ἕ ϑυμὸν ἀπούρας. 370 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε κατέχτανον ὀξέϊ χαλκῷ, 
αὐτίκ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν Φοίνικας ἀγαυοὺς 
ἐλλισάμην. καί σφιν μενοεικέα ληΐδα δῶκα" 

τούς μ' ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι καὶ ἐφέσσαι 
ἢ εἰς Ἤλιδα δῖαν. ὅϑι κρατέουσιν ᾿Επειοί. 275 
ἀλλ᾽ ἤτοι σφέας κεῖϑεν ἀπώσατο ὃς ἀνέμοιο 
πόλλ ἀεκαξζομένους, οὐδ᾽ ἤϑελον ἐξαπατῆσαι. 
κεῖθεν δὲ πλαγχϑέντες ἵχάνομεν ἐνθάδε νυκτός. 

σπουδῇ δ᾽ ἐς λιμένα προερέσσαμεν,. οὐδέ τις ἡμῖν 
δόρπου μνῆστις ἔην, μάλα περ χατέουσιν ἐλέσϑαι. 
ἀλλ᾽ αὔτως ἀποβάντες ἐκείμεϑα νηὸς ἅπαντες. 381 

Ηοπιοετὶ Ὁ ἀγϑββθᾶ. 11 
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ἔνϑ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυϑε κεχμηῶτα. 
οἱ δὲ χρήματ᾽ ἐμὰ γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλόντες 
κάτϑεσαν. ἔνϑα περ αὐτὸς ἐπὶ ψαμάϑοισιν ἐκείμην. 
οἱ δ᾽ ἐς Σιδονίην εὐναιομένην ἀναβάντες 986 
ὥχοντ᾽ - αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ." 
Ὃς φάτο, μείδησεν δὲ ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 

χειρί τέ μιν κατέρεξε: δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικὶ 
καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ" 
χαί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 290 

οΚερδαλέος χ᾽ εἴη καὶ ἐπίκλοπος ὅς σὲ παρέλϑοι 

ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ ϑεὸς ἀντιάσειεν. 
σχέτλιε. ποικιλομῆτα. δόλων ἀτ᾽, οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες, 
οὐδ᾽ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ. λήξειν ἀπατάων 
μύϑων τε κλοπίων. οἵ τοι πεδόϑεν φίλοι εἰσίν. 395 
ἀλλ ἄγε, μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα,, εἰδότες ἄμφω 
κέρδὲέ,. ἐπεὶ σὺ μέν ἐσσι βροτῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἁπάντων 
βουλῇ καὶ μύϑοισιν. ἐγὼ δ᾽ ἐν πᾶσι ϑεοῖσιν 
μήτι τε κλέομαι καὶ κέρδεσιν" οὐδὲ σύγ᾽ ἔγνως 
Παλλάδ᾽ ᾿4ϑηναίην. κούρην Διὸς. ἥτε τοι αἰεὶ 800 
ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίσταμαι ἠδὲ φυλάσσω, 
καὶ δὲ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔϑηκα. 
νῦν αὖ δεῦρ᾽ ἱκόμην. ἵνα τοι σὺν μῆτιν ὑφήνωῳ 
χρήματά τε κρύψω, ὅσα τοι Φαίηκες ἀγαυοὶ 
ὥπασαν οἴκαδ᾽ ἰόντι ἐμῇ βουλῇ τε νόῳ τε, 80ὅ 
εἴπω 8᾽ ὅσσα τοι αἶσα δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν 
κήδε ἀνασχέσϑαι" σὺ δὲ τετλάμεναι καὶ ἀνάγκῃ, 
μηδέ τῳ ἐκφάσϑαι μήτ᾽ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν, 
πάντων. οὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἦλϑες ἀλώμενος, ἀλλὰ σιωπῇ 
πάσχειν ἄλγεα πολλὰ, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 811 

»οἀργαλέον σε, ϑεὰ, γνῶναι βροτῶ ἀντιάσαντι, 
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καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ" σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσκεις. 
τοῦτο δ᾽ ἐγὼν εὖ οἶδ᾽, ὅτι μοι πάρος ἠπίη ἦσϑα, 
εἴως ἐν Τροίῃ πολεμίξομεν υἷες ᾿Αχαιῶν. 815 

αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπὴν, 
βῆμεν δ᾽ ἐν νήεσσι, ϑεὸς δ᾽ ἐχέδασσεν ᾿Δχαιοὺς, 
οὐ σέγ᾽ ἔπειτα ἴδον. κούρη “Ιιὸς, οὐδ᾽ ἐνόησα 
νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν., ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλχκοις. 

[ἀλλ᾽ αἰεὶ φρεσὶν ἧσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ 820 
ἠλώμην. εἵως μὲ ϑεοὶ κακότητος ἔλυσαν" 
πρίν γ᾽ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ 
ϑάρσυνάς τ᾽ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.) 
νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι -- οὐ γὰρ ὀΐω 
ἥκειν εἰς Ἰθάκην εὐδείελον. ἀλλά τιν ἄλλην 5325 
γαῖαν ἀναστρέφομαι" σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω 
ταῦτ᾽ ἀγορευέμεναι, ἵν ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσῃς -- 
εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκάνω." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 
οοαἰξί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήϑεσσι νόημα" 8380 
τῷ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα, 
οὕνεκ᾽ ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων. 
ἀσπασίως γάρ κ' ἄλλος ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλϑὼν 
ἵετ᾽ ἐνὶ μεγάροις ἰδέειν παῖδάς τ᾽ ἄλοχόν τε- 
σοὶ δ᾽ οὔπω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυϑέσϑαι, 885 
πρίν γ᾽ ἔτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι,. ἥτε τοι αὔτως 
ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν. ὀϊξυραὶ δέ οἵ αἰεὶ 
φϑίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δακρυχεούσῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼ τὸ μὲν οὔποτ᾽ ἀπίστεον. ἀλλ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
ἥδε, ὃ νοστήσεις ὁλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους." 840 
ἀλλά τοι οὐκ ἐθέλησα Ποσειδάωνι μάχεσϑαι 
πατροκασιγνήτῳ, ὃς τοι κότον ἔνϑετο ϑυμῷ, 
χωόμενος ὅτι οἵ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσας. 
ἀλλ᾽ ἄγε τοι δείξω Ἰϑάκης ἕδος, ὄφρα πεποίϑης. 

145 
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Φόρκυνος μὲν ὅδ᾽ ἐστὶ λιμὴν. ἁλίοιο γέροντος, 3845 
ἥδε δ᾽ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη" 
[ἀγχόϑι δ᾽ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδὲς, 
ἱρὸν νυμφάων, αἵ νηϊάδες καλέονται] 
τοῦτο δέ τοι σπέος ἐστὶ κατηρεφὲς, ἔνϑα σὺ πολλὰς 

ἔρδεσκες Νύμφῃσι τεληέσσας ἑκατόμβας" 850 
τοῦτο δὲ Νήριτόν ἐστιν ὄρος καταειμένον ὕλῃ." 
Ὡς εἰποῦσα ϑεὰ σκέδασ᾽ ἠέρα. εἴσατο δὲ χϑών" 

γήϑησέν. τ ἄρ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
χαίρων ἡ γαίῃ, κύσε δὲ ξείδωρον ἄρουραν. 

αὐτίκα δὲ νύμφῃς ἠρήσατο, χεῖρας ἀνασχών᾽ 8585 
Νύμφαι νηϊάδες. κοῦραι Διὸς. οὔποτ᾽ ἔγωγε 

ὄψεσϑ᾽ ὕμμ᾽ ἐφάμην" νῦν δ᾽ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν 
χαίρετ᾽ - ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσομεν, ὡς τὸ πάρος περ, 
αἴ κεν ἐᾷ πρόφρων μὲ Διὸς ϑυγάτηρ ἀγελείη 
αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ."“ 860 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
οοϑάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 
ἀλλὰ χρήματα μὲν μυχῶ ἄντρου ϑεσπεσίοιο 
ϑείομεν αὐτίκα νῦν. ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ" 
αὐτοὶ δὲ φραζώμεϑ'᾽ ὅπως ὄχ ἄριστα γένηται.“ 866 
Ἃς εἰποῦσα ϑεὰ δῦνε σπέος ἠεροειδὲς, 

μαιομένη κευϑμῶνας ἀνὰ σπέος" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἄσσον πάντ᾽ ἐφόρει, χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν 
εἵματά τ εὐποίητα. τά οἵ Φαίηκες ἔδωκαν. 
καὶ τὰ μὲν εὖ κατέϑηκε, λίϑον δ᾽ ἐπέϑηκε ϑύρῃσιν 
Παλλὰς ᾿Δϑηναίη, κούρη Ζιὸς αἰγιόχοιο. 871 

Τὼ δὲ καϑεξζομένω ἱερῆς παρὰ πυϑμέν᾽ ἐλαίης 
φραζξέσϑην μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὄλεϑρον. 

τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη" 

»»Φιογενὲς Παερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 5875 
φράξευ ὅπως μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσεις, 
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οἱ δή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουσιν, 
μνοΐμενοι ἀντιϑέην ἄλοχον καὶ ἕδνα διδόντες" 
ἡ δὲ σὸν αἰεὶ νόστον ὀδυρομένη κατὰ ϑυμὸν 
πάντας μέν ῥ᾽ ἔλπει καὶ ὑπέσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ, 380 
ἀγγελίας προϑεῖσα. νόος δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ."" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ ᾿Δἀγαμέμνονος ᾿ἀτρείδαο 
φϑίσεσϑαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον, 
εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα, ϑεὰ, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 880 
ἀλλ᾽ ἄγε μῆτιν ὕφηνον. ὅπως ἀποτίσομαι αὐτούς" 
πὰρ δέ μοι αὐτὴ στῆϑι. μένος πολυϑαρσὲς ἐνεῖσα, 
οἷον ὅτε Τροίης λύομεν λιπαρὰ κρήδεμνα. 
αἴ κέ μοι ὡς μεμαυῖα παρασταίης. γλαυκώπι, 

καί χε τριηκοσίοισιν ἐγὼν ἄνδρεσσι μαχοίθδην 8390 
σὺν σοὶ. πότνα ϑεὰ. ὅτε μοι πρόφρασα᾽ ἐπαρήγοις."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
»πκαὶ λίην τοι ἔγωγε παρέσσομαι, οὐδέ με λήσεις, 
πποτε χὲν δὴ ταῦτα πενώμεϑα᾽ καί τιν ὀΐω 

αἵματέ τ᾽ ἐγκεφάλῳ τε παλαξέμεν ἄσπετον οὖδας 39 
ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν. 

ἀλλ᾽ ἄγε σ᾽ ἄγνωστον τεύξω πάντεσσι βροτοῖσιν" 
κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 
ξανϑὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας. ἀμφὶ δὲ λαῖφος 
ἕσσω ὅ κε στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνθρωπος ἔχοντα, 400 
χνυξώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλε᾽ ἐόντε, 
ὡς ἂν ἀεικέλιος πᾶσι μνηστῆρσι φανείης 
σῇ τ᾽ ἀλόχῳ καὶ παιδὶ. τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλειπες. 
αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσϑαι, 

ὕς τοι ὑῶν ἐπίουρος. ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν, 406 
παῖδά τε σὸν φιλέει καὶ ἐχέφρονα Πηνελόπειαν. 
δήεις τόνγε σύεσσι παρήμενον᾽ αἷ δὲ νέμονται 
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πὰρ Κόρακος πέτρῃ ἐπί τὲ κρήνῃ “Δρεϑούσῃ, 
ἔσϑουσαι βάλανον μενοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ 
πίνουσαι, τάϑ'᾽ ὕεσσι τρέφει τεϑαλυῖαν ἀλοιφήν. 410 
ἔνϑα μένειν καὶ πάντα παρήμενος ἐξερέεσϑαι, 
᾽᾽ 2 Ἢ χω ἢ ἦν ΄ ᾽ ΄ 
φρο ἂν ἐγὼν ἔλθω Σπαρτὴν ἐς καλλιγυναικα 

Τηλέμαχον καλέουσα, τεὸν φίλον υἱὸν, Ὀδυσσεῦ" 
ὃς τοι ἐς εὐρύχορον “ακεδαίμονα πὰρ Μενέλαον 
ὥχετο πευσόμενος μετὰ σὸν κλέος, ἤ που ἔτ᾽ εἴης.““ 418 

Ἁ 3 [ , ΄ 3 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυοσ-- 

σεύς 

οτίπτε τ᾽ ἄρ᾽ οὔ οἱ ἔειπες, ἐνὶ φρεσὶ πάντ᾽ εἰδυῖα; 
ἢ ἵνα που καὶ κεῖνος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ 

΄ “. νὰ ῇ , ΄ὕ, ; ν᾿" 2, ςς 

πόντον ἐπ ἀτρυγετον᾽ βίοτον δέ οἵ ἄλλοι ἔδουσιν; 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη 430 
οοὐὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω. 
αὐτή μιν πόμπευον. ἵνα κλέος ἐσϑλὸν ἄροιτο 

.-ὠ3) δ. , 3 Ἁ ὕ 3. ὧν ᾿Α 3 δ 

κεῖσ ἐλϑῶν" ἄταρ οὔτιν ἔχει πόνον. ἀλλὰ ἕκηλος 

ἧσται ἐν ᾿ἀτρείδαο δόμοις, παρὰ δ᾽ ἄσπετα κεῖται. 
ἡ μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηὶ μελαένῃ, 426 

ἱέμενοι κτεῖναι. πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι" 
ἀλλὰ ταγ᾽ οὐκ ὀΐω. πρὶν καί τινα γαῖα καϑέξει 
[ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν." 
Ὡς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ᾽ ᾿4ϑήνη. 

κάρψεν μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 480 
ξανϑὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας. ἀμφὶ δὲ δέρμα 
πάντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ ϑῆκε γέροντος, 
κνύξωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ᾽ ἐόντε" 
3 Ἁ ΄ ο΄, "»Ά Α “ 2 οχ -" 

ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα, 

ῥωγαλέα ῥυπόωντα,. κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ" 488 
ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ᾽ ἐλάφοιο, 
ψιλόν" δοῖκε δέ οἵ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην, 
πυκνὰ δωγαλέην" ἐν δὲ στρόφος ἣὲν ἀορτήρ. 
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Τῶγ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν. ἡ μὲν ἔπειτα 
ἐς Πακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ᾽ Ὀδυσῆος. 

ΟΥΥ̓ΥΣΑΣ ΒΕ 74. Ξ. 

ὈΟδυσδέως πρὸς Εὔμαιον ὁμιλία. 

«Αὐτὰρ ὃ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν 
χῶρον ἀν ὑλήεντα δι’ ἄκριας, ἡ οἵ ᾿4ϑήνη 
πέφραδε δῖον ὑφορβὸν. ὅ οἵ βιότοιο μάλιστα 
κήδετο οἰκήων, οὖς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς. 

Τὸν δ᾽ ἀρ᾽ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ᾽ ἥμενον. ἔνϑα οἵ αὐλὴ 
ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρω. 6 
καλή τὲ μεγάλη τε. περίδρομος- ἥν δα συβώτης 
αὐτὸς δείμαϑ᾽ ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος, 
νόσφιν δεσποίνης καὶ “αέρταο γέροντος, 

δυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθοίγκωσεν ἀχέρδο. 10 
σταυροὺς δ᾽ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 

πυχνοὺς καὶ ϑαμέας. τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας" 
ἔντοσθεν δ᾽ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει 
πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν- ἐν δὲ ἑκάστῳ 
πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο, 16 
ϑήλειαι τοκάδες" τοὶ δ᾽ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον, 

πολλὸν παυρότεροι" τοὺς γὰρ μινύϑεσκον ἔδοντες 
ἀντίϑεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης 
αἰεὶ ξατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων" 
οἵ ὃ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο. 20 
πὰρ δὲ κύνες. ϑήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον 
τέσσαρες. οὗς ἔϑρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν. 
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αὐτὸς δ᾽ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα, 
τάμνων δέρμα βόειον ἐὐχροξς" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 
ὥχοντ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ᾽ ἀγρομένοισι σύεσσιν, 358 
οἱ τρεῖς" τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέἕηκχε πόλινδε 
σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ, 
ὄφρ᾽ ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο ϑυμόν. 

᾿Εξαπένης δ᾽ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι. 
οὗ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 80 
ἕξετο κερδοσύνῃ. σκῆπτρον δέ οἵ ἔχπεσε χειρός. 
ἔνϑα κεν ᾧ πὰρ σταϑμῷ ἀεικέλιον πάϑεν ἄλγος" 
ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν 
ἔσσυτ᾽ ἀνὰ πρόϑυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 
τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον ϑ8ὅ 
πυκνῇσιν λιϑάδεσσιν: ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα 
Ὁ γέρον, ἡ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο 

ἐξαπίνης. καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας. 
καὶ δέ μοι ἄλλα ϑεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε" 
ἀντιϑέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 40 
ἧμαι. ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω 
ἔδμεναι" αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς 
πλάξετ᾽ ἐπ᾿ ἀλλοϑρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε, 
εἴ που ἔτι ξώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. 
ἀλλ᾽ ἕπεο, κλισίηνδ᾽ ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτὸς. 45 
σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ ϑυμὸν, 
εἴπῃς ὁππόϑεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε ἀνέτλης."“ 

Ὡς εἰπὼν κλισίηνδ᾽ ἡγήσατο δῖος ὑφορβὸς, 
εἷσεν δ᾽ εἰσαγαγὼν, δῶπας δ᾽ ὑπέχευε δασείας, 
ἐστόρεσεν δ᾽ ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγὸς, 50 
αὐτοῦ ἐνεύναιον. μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ᾽ Ὀδυσσεὺς 
ὅττι μιν ὡς ὑπέδεκτο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
Ζεύς τοι δοίη. ξεῖνε. καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι 

ὅττ' μάλιστ᾽ ἐθέλεις, ὅτε μὲ πρόφρων ὑπέδεξο.“ς 54 
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Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα 
ξεῖν, οὔ μοι ϑέμις ἔστ᾽, οὐδ᾽ εἰ κακίων σέϑεν ἔλϑοι, 
ξεῖνον ἀτιμῆσαι" πρὸς γὰρ Ζιός εἰσιν ἅπαντες 

ξεῖνοί τὲ πτωχοί τε’ δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε 
γίγνεται ἡμετέρη" ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστὶν 
αἰεὶ δειδιότων. ὅτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες 60 

οὗ νέοι. ἦ γὰρ τοῦγε ϑεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν, 
ὕς κεν ἔμ᾽ ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν, 
οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔϑυμος ἔδωκεν, 
οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖχα, 
ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, ϑεὸς δ᾽ ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ, θό 
ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω. 
τῷ κέ με πόλλ ὥνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόϑ'᾽ ἐγήρα᾽" 

ἀλλ ὄλεϑ᾽ --- ὡς ὥφελλ Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσϑαι 
πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν᾽ 
καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη ᾿Ζγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς ΤῸ 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.“ 
Ὡς εἰπὼν ξωστῆρι ϑοῶς συνέεργε χιτῶνα, 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς συφεοὺς, ὅϑι ἔϑνεα ἔρχατο χοίρων. 
ἔνϑεν ἑλὼν δύ᾽ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν, 
εὗσέ τε μέστυλλέν τὲ καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν. 

ὀπτήσας δ᾽ ἄρα πάντα φέρων παρέϑηκ᾽ Ὀδυσῆϊ 
ϑέρμ' αὐτοῖς ὀβελοῖσιν: ὁ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν: 
ἐν δ᾽ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον. 
αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα 
Έσϑιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τάτε δμώεσσι πάρεστιν, 80 

χοίρε᾽" ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν, 
οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ᾽ ἐλεητύν. 
οὐ μὲν σχέτλια ἔργα ϑεοὶ μάκαρες φιλέουσιν, 
ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ᾽ ἀνθρώπων. 
καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵτ᾽ ἐπὶ γαίὔζς 86 
ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφι Ζεὺς ληΐδα δώῃ, 

«1 
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πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἵκόνδε νέεσϑαι., 
καὶ μὲν τοῖς ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει. 
οἵδε δὲ καί τι ἴσασι. ϑεοῦ δέ τιν ἔκλυον αὐδὴν. 
κείνου λυγρὸν ὄλεϑρον. ὅτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι δικαίως 90 
μνᾶσϑαι οὐδὲ νέεσϑαι ἐπὶ σφέτερ᾽. ἀλλὰ ἕκηλοι 
χτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον. οὐδ᾽ ἔπι φειδω. 
ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Ζιός εἰσιν, 
οὔποϑ᾽ ἕν ἱρεύουσ᾽ ἱερήϊον. οὐδὲ δύ᾽ οἴω" 
οἶνον δὲ φϑινύϑουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες. 96 
ἢ γάρ οἱ ξωή γ᾽ ἦν ἄσπετος" οὔτινι τόσση 
ἀνδρῶν ἡρώων. οὔτ᾽ ἠπείροιο μελαίνης 
οὔτ᾽ αὐτῆς Ἰϑάκης" οὐδὲ ξυνεείκοσι φωτῶν 

ἔστ᾽ ἄφενος τοσσοῦτον᾽ ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω. 
δώδεχ᾽ ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι: τόσα πώεα οἰῶν, 100 
τόσσα συῶν συβόσεια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ᾿ αἰγῶν 
βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες. 
ἔνϑα δέ τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν ἕνδεκα πάντα 
ἐσχατιῇ βόσκοντ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἀνέρες ἐσϑλοὶ ὄρονται. 
τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπὶ ἤματι μῆλον ἀγινεῖ, 108 
ξατρεφέων αἰγῶν ὅστις φαίνηται ἄριστος. 

αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε δύομαί τε. 
καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐὺ κρίνας ἀποπέμπω." 
Ὃς φάϑ᾽. ὁ δ᾽ ἐνδυκέως κρέα τ ἤσϑιε πῖνέ τε οἶνον 

ἁρπαλέως ἀκέων. κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν. 110 
αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε ϑυμὸν ἐδωδῇ. 
καί οἵ πλησάμενος δῶκε σκύφον, ᾧπερ ἔπινεν, 
οἴνου ἐνίπλειον" ὁ δ᾽ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ ϑυμῶ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

οΩ, φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν, 118 

ὧδε μάλ᾽ ἀφνειὸς καὶ καρτερὸς ὡς ἀγορεύεις; 
φὴς δ᾽ αὐτὸν φϑέσϑαι ᾿Δγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς. 
εἰπέ μοι. αἴ κέ ποϑι γνώω τοιοῦτον ἐόντα. 
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Ζεὺς γάρ που:τόγε οἷδε καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 
εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών" ἐπὶ πολλὰ δ᾽ ἀλήϑην.““ 120 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα “συβώτης. ὦ ὄρχαμος ἀνδρῶν 

»»ὦ γέρον, οὔτις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλϑὼν 

ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱὸν, 

ἀλλ ἄλλως κομιδῆς κεχρημένοι ἄνδρες ἀλῆται 
ψεύδοντ᾽. οὐδ᾽ ἐθέλουσιν ἀληϑέα μυϑήσασϑαι. 125 
ὃς δέ χ' ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται, 
ἐλϑὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάξει" 
ἡ δ᾽ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ, 
χαΐ οἵ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει, 
ἢ ϑέμις ἐστὶ γυναικὸς. ἐπὴν πόσις ἄλλοϑ'᾽ ὄληται. 180 
αἶψά κε καὶ σὺ. γεραιὲ, ἔπος παρατεχτήναιο. 
[εἴ τές τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.] 
τοῦ δ᾽ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ᾽ οἰωνοὶ 
ῥινὸν ἀπ᾿ ὀστεόφιν ἐρύσαι. ψυχὴ δὲ λέλοιπεν᾽" 
ἢ τόνγ᾽ ἐν πόντῳ φάγον ἰχϑύες, ὀστέα δ᾽ αὐτοῦ 18ὅ 
κεῦται ἐπ᾿ ἠπείρου ψαμάϑῳ εἰλυμένα πολλῇ. 

ὡς ὁ μὲν ἔνϑ᾽ ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε ὀπίσσω 

πᾶσιν. ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλον 
ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι. ὁππόσ᾽ ἐπέλϑω, 
οὐδ᾽ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαν 140 
οἶκον, ὅϑι πρῶτον γενόμην καί μ᾽ ἔτρεφον αὐτοί. 
οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ 
ὀφϑαλμοῖσιν ἰδέσϑαι ἐὼν ἐν πατρέδι γαίῃ" 
ἀλλά μ᾽ Ὀδυσσῆος πόϑος αἴνυται οἰχομένοιο. 

τὸν μὲν ἐγὼν, ῶ ξεῖνε, χαὶ οὐ παρεόντ' ὀνομάζειν 145 
αἰδέομαι" πέρι γάρ μ' ἐφίλει καὶ κήδετο ϑυμῷ" 

ἀλλά μιν ἠϑεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα." 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος ᾿᾽Οδυσσεύς 

οὗ φίλ᾽, ἐπειδὴ πάμπαν ἀναίνεαι. οὐδ᾽ ἔτι φῇσϑα 
κεῖνον ἐλεύσεσϑαι, ϑυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. 1580 
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ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ αὔτως μυϑήσομαι. ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ, 
ὡς νεῖται Ὀδυσεύς" εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω 
αὐτίκ᾽, ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαϑ'᾽ ἵκηται" 
[ξσσαι μὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά 
πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος. οὔτι δεχοίμην. 
ἐχϑροὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Δἴδαο πύλῃσιν 166 
γίγνεται. ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει. 
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν, ξενίη τὲ τράπεζα, 
ἱστίη τ Ὀδυσῆος ἀμύμονος. ἣν ἀφικάνω" 
ἡ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω. 160 
τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεύς. 

[τοῦ μὲν φϑίνοντος μηνὸς. τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, 

οἴκαδε νοστήσει. καὶ τίσεται ὅστις ἐκείνου 
ἐνθάδ᾽ ἀτιμάξει ἄλοχον καὶ φαίδιμον υἱόν.}"" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα 
ὦ γέρον, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τίσω, 166 
οὔτ᾽ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται: ἀλλὰ ἕκηλος 
πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμοϑα, μηδέ με τούτων 

μέμνησκ᾽" ἦ γὰρ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐμοῖσιν 
ἄχνυται: ὁππότε Ἂ: μνήσῃ κεδνοῖο ἄνακτος. 110 

ἀλλ ἤτοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ἔλϑοι ὅπως μὲν ἔγωγ᾽ ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια 
“αέρτης ὃ ὃ γέρων καὶ Τηλέμαχος ϑεοειδής. 

νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι. ὃν τέκ᾽ Ὀδυσσεὺς, 

Τηλεμάχου: τὸν ἐπεὶ ϑρέψαν ϑεοὶ ἔρνεϊ ἶσον. 179 

καί μιν ἔφην ἔσσεσϑαι ἐν ἀνδράσιν οὔτι χέρηα 
πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητὸν, 
τοῦ δέ τις ἀϑδανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας 
ἠέ τις ἀνθρώπων. ὃ δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν 
ἐς Πύλον ἠγαϑέην" τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ 180 
οἴκαδ᾽ ἐόντα λοχῶσιν. ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται 
νώνυμον ἐξ Ἰθάκης ᾿Δρκεισίου ἀντιϑέοιο. 
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ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν. ἤ κεν ἁλοίη 
ἢ κε φύγοι καί κέν οἵ ὑπέρσχοι χεῖρα Κρονέων. 184 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι σὺ. γεραιὲ, τὼ σ᾽ αὐτοῦ κήδε᾽ ἐνίσπες 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον. ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 
τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 
ὁπποίης τ᾽ ἐπὶ νηὸς ἀφέκεο" πῶς δέ σε ναῦται 
ἤγαγον εἰς Ιϑάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; 
οὐ μὲν γάρ τί σε πεξὸν ὀΐομαι ἐνθ ἀδ᾽ ἱκέσϑαι.““ 190 

᾿ ) 7 ΄ ’ “ 3 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολυμητις Ὀδυσ- 

δεύς 

“τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
» “εν ΄ ΕΣ " 

εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ 
ἠδὲ μέϑυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσϑεν ἐοῦσιν, 
δαίνυσϑαι ἀκέοντ᾽΄, ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ ἔργον ἕποιεν. 196 
ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα 

Ω Γ᾿ ’ 7 Ἁ , - 

οὔτι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα ϑυμοῦ, 
ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα ϑεῶν ἰότητι μύγησα. 
ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων, 
ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς" πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 200 
υἱέες ἐν μεγάρῳ ἠμὲν τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 
γνήσιοι ἐξ ἀλόχου" ἐμὲ δ᾽ ὠνητὴ τέκε μήτηρ 
παλλακὶς. ἀλλά με ἶσον ἰϑαιγενέεσσιν ἐτίμα 
Κάστωρ Ὑλακίδης. τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἷναι" 
κι τὰν ἄν. ἐπ, ’ ν κι , ’ " 

ὃς τότ᾽ ἐνὶ Κρήτεσσι ϑεὸς ὡς τίετο δήμῳ 905 
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τὸν Κῆρες ἔβαν ϑανάτοιο φέρουσαι 
εἰς ᾿Δίδαο δόμους" τοὶ δὲ ξωὴν ἐδάσαντο 

» ἰ , Σὰ  ἰν ΄ ᾽ ΄ 
παῖδες ὑπέρϑυμοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο, 
αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί ἔνειμαν. 510 
ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων 
εἵνεκ᾽ ἐμῆς ἀρετῆς, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἤα 

3 Ἁ Ἴ ς - ΦΥ ἊΣ , Γ, 

οὐδὲ φυγοπτόλεμος" νῦν δ᾽ ἤδη παντα λέλοιπεν᾽" 
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ἀλλ ἔμπης καλάμην γέ σ᾽ ὀΐομαι εἰσορόωντα 
γιγνώσκξιν" ἢ γάρ μὲ δύη ἔχει ἤλιϑα πολλή. 215 
ἢ μὲν δὴ ϑάρσος μοι ἴάρης τ᾽ ἔδοσαν καὶ ᾿ϑήνη 
καὶ ῥηξηνορίην᾽ ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε 
ἄνδρας ἀριστῆας. κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων, 
οὔποτέ μοι ϑάνατον προτιόσσετο ϑυμὸς ἀγήνωρ, 
ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπάλμενος ἔγχει ἕλεσκον 290 
ἀνδρῶν δυσμενέων ὃ τέ μοι εἴξειε πόδεσσιν. 
τοῖος ἔ᾽ ἐν πολέμῳ ἔργον δέ μοι οὐ φέλον ἔσκεν 
οὐδ᾽ οἰκωφελίη. ἥτε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα, 
ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν 
καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐύὔξεστοι καὶ ὀϊστοὶ, 996 

λυγρὰ, τάτ᾽ ἄλλοισίν γε καταριγηλὰ πέλονται. 
αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ᾽ ἔσκε τά που ϑεὸς ἐν φρεσὶ ϑῆκεν" 
ἄλλος γάρ τ᾽ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις. 
πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας ᾿Δχαιῶν 

εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν 9280 

ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς. καί μοι μάλα τύγχανε πολλά. 
τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα. πολλὰ δ᾽ ὀπίσσω 
λάγχανον" αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα 
δεινός τ᾽ αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τήνγε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς 288 
ἐφράσαϑ', ἢ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν, 
δὴ τότ᾽ ἔμ ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα 
νήεσσ᾽ ἡγήσασϑαι ἐς Ἴλιον: οὐδέ τι μῆχος 

ἣεν ἀνήνασϑαι, χαλεπὴ δ᾽ ἔχε δήμου φῆμις. 
ἔνϑα μὲν εἰνάετες πολεμίξομεν υἷες ᾿Αχαιῶν, 940 

τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν 
οἴκαδε σὺν νήεσσι. ϑεὸς δ᾽ ἐχέδασσεν ᾿Δχαιοῦύς. 
αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς" 
μῆνα γὰρ οἷον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσιν 
χουριδίῃ τ᾽ ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν" αὐτὰρ ἔπειτα 34 
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Αἰγυπτόνδε μὲ ϑυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσϑαι, 
νῆας ἐὺ στείλαντα σὺν ἀντιϑέοις ἑτάροισιν. 

ἐννέα νῆας στεῖλα, ϑοῶς δ᾽ ἐσαγείρατο λαός. 
ἕξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 
δαίνυντ - αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον 350 
ϑεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσϑαι. 
» ΄ 3 9 ,ὔ 9 ᾿ , 2 ᾿ 

ἑβδομάτῃ δ᾽ ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης 
ἐπλέομεν Βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραξὶ καλῷ 
ῥηϊδίως. ὡσεί τε κατὰ ῥόον" οὐδέ τις οὖν μοι 

σι. ΄ 2 ᾽ 3 , Ν᾿ ΚΜ -- 

νηῶν πημανϑη. αλλ ἀσχκηϑὲες καὶ ἄνουσοι 258 

ἥμεϑα, τὰς δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ ἴϑυνον. 
πεμπταῖοι δ᾽ Αἴγυπτον ἐϊρρείτην ἱκόμεσϑα, 

» Ε] 7 ΄ -“ ΓΞ 3 ,ὔ 

στῆθὰ ὃ ἐν “Αἰγύπτῳ ποταμῷ νεαῖς ἀμφιελίσσας. 
“ " Α . [ « ,’ 

ἔνϑ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 
αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσϑαι., 260 
ὀπτῆρας δὲ κατὰ σχοπιὰς ὥτρυνα νέεσϑαι:" 

. κ᾽ “ ᾿ Η , ΣΆ μαι Ξ οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες. ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ, 
᾿- 47 ᾽ ΄ὕ 3 - ’, 2 Χ 

αιψα μαλ «Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγρους 

πόρϑεον. ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα, 
3 ΄ “" Ἷ ΄ “ῳ 7 

αὐτούς τ᾽ ἔκτεινον" τάχα δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετ ἀὐτή. 265 
οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 
ἤλθον" πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων 
χαλκοῦ τε στεροπῆς" ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
φύξαν ἐμοῖς ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη 
μεῖναι ἐναντίβιον: περὶ γὰρ κακὰ πάντοϑεν ἔστη. 
“« 2 ς , ᾿ Ἁ 2 ’ Δ: ΓΝ - Ε 

ἔνϑ᾽ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέχτανον ὀξεῖ χαλκῷ. 371 
Ἁ δ΄ ΜΝ Ὶ ,᾿ ᾽ , 2 ΄ 

τοὺς δ᾽ ἄναγον ξωοὺς. σφίσιν ἐργάξεσϑαι ἀνάγκῃ. 
αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα 
ποίησ᾽ --- ὡς ὄφελον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν 

3 πὴ ὁ ὦ ,ὔ ᾿" ΄ , ἄντ ΓΕ Ὁ 

αὐτοῦ ἐν «Αἰγύπτῳ ἔτι γώρ νύ με πὴμ ὑπέδεκτο --- 
, Ἁ ’ὔ , “᾿ 

αὐτίκ ἀπὸ κρατὸς χυνέην εὔτυκτον ἔϑηκα 216 

χαὶ σάκος ὥμοιιν, δόρυ δ᾽ ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός" 
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αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυϑον ἵππων 
καὶ κύσα γούναϑ' ἑλών ὁ δ᾽ ἐρύσατο καί μ᾽ ἐλέησεν, 
ἐς δίφρον δέ μ᾽ ἔσας ἄγεν οἴκαδε δακρυχέοντα. 380 
ἢ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν, 
ἱέμενοι κτεῖναι ---- δὴ γὰρ κεχολώατο λίην --- 
ἀλλ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε. Ζιὸς δ᾽ ὠπίζετο μῆνιν 
ξεινίου. ὅστε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα. 284 
ἔνϑα μὲν ἕπτάετες μένον αὐτόϑι. πολλὰ δ᾽ ἄγειρα 
χρήματ᾽ ἀν Αἰγυπτίους ἄνδρας. δίδοσαν γὰρ ἅπαντες. 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ ὀγδόατόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλϑεν, 
δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλϑεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδὼς, 
τρώκτης. ὃς δὴ πολλὰ καχκ᾽ ἀνθρώποισιν ἐώργει" 
ὅς μ’ ἄγε παρπεπιϑὼν ἧσι φρεσὶν. ὄφρ᾽ ἱχόμεσϑα 
Φοινίκην. ὅϑι τοῦγε δόμοι καὶ κτήματ᾽ ἔκειτο. 291 
ἔνϑα παρ᾽ αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 
ἀλλ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο 
ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, 
ἐς Διβύην μ᾽ ἐπὶ νηὸς ἐέσσατο ποντοπόροιο 298 
ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον. ἄγοιμι, 

κεῖϑι δέ μ᾽ ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὥνον ἕλοιτο. 

τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηὸς, ὀϊόμενός περ. ἀνάγκῃ. 
ἡ δ᾽ ἔϑεεν Βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ, 
μέσσον ὑπὲρ Κρήτης" Ζεὺς δέ σφισι μήδετ᾽ ὄλεϑρον. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 801 
φαίνετο γαιάων, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα, 
δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων 

νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς. ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς. 
Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηὶ κεραυνόν" 
ἡ δ᾽ ἐλελίχϑη πᾶσα Ζιιὸς πληγεῖσα κεραυνῷ, 806 
ἐν δὲ ϑεείου πλῆτο: πέσον δ᾽ ἐκ νηὸς ἅπαντες. 
οὗ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν 
κύμασιν ἐμφορέοντο" ϑεὸς δ᾽ ἀποαίνυτο νόστον. 
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αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς, ἔχοντί περ ἄλγεα ϑυμῷ, 5310 
ἱστὸν ἀμαιμάκετον νηὸς κυανοπρῴροιο 
ἐν χείρεσσιν ἔϑηκεν. ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι. 
τῷ ῥὰ περιπλεχϑεὶς φερόμην ὁλοοῖς ἀνέμοισιν. 
ἐννῆμαρ φερόμην. δεκάτῃ δέ μὲ νυκτὶ μελαίνῃ 
γαίῃ Θεσπρωτῶν πέλασεν μέγα κῦμα κυλίνδον. 5818 
ἔνϑα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων 
ἥρως ἀπριάτην. τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελϑὼν 
αἴϑοῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον, 
χειρὸς ἀναστήσας. ὄφρ᾽ ἵκετο δώματα πατρός" 
ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ξἕσσεν. 330 
ἔνϑ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ πυϑόμην" κεῖνος γὰρ ἔφασκεν 
ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ ἐς πατρίδα γαῖαν, 
καί μοι χτήματ᾽ ἔδειξεν ὅσα ξυναγείρατ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον. 
καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι" 
τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος. 526 
τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι. ὄφρα ϑεοῖο 
ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Ζιὸς βουλὴν ἐπακούσαι., 
ὅππως νοστήσῃ Ἰϑάκης ἐς πίονα δῆμον 
ἤδη δὴν ἀπεῶὼν, ἢ ἀμφαδὸν ἠὲ κρυφηδόν. 380 
ὥμοσε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτὸν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ, 
νῆα κατειρύσϑαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους, 

οἵ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἀλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε" τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς 
ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Ζουλίχιον πολύπυρον. ὃ858 
ἔνϑ᾽ ὅγε μ᾽ ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ ᾿Ζκάστῳ 
ἐνδυκέως τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ 
ἀμφ᾽ ἐμοὶ, ὄφρ᾽ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην. 
ἀλλ᾽ ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς, 
αὐτίκα δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο. 840 
ἐκ μέν μὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ᾽ ἔδυσαν, 

Ἡοπιοῦὶ Οἀάγεβοα, 19 
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ἀμφὶ δέ μοι ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, 
ῥωγαλέα. τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφρϑαλμοῖσιν ὅρηαι" 
ἑσπέριοι δ᾽ Ἰϑάκης εὐδειέλου ἔργ᾽ ἀφίκοντο. 
ἔνϑ' ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϊσσέλμῳ ἐνὶ νηὶ 845 
ὅπλῳ ἐὐϊστρεφέϊ στερεῶς. αὐτοὶ δ᾽ ἀποβάντες 
ἐσσυμένως παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης δόρπον ἕλοντο. 
αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν ϑεοὶ αὐτοὶ 
ῥηϊδίως κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας, 
ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα ϑαλάσσῃ 880 
στῆϑος,. ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃσιν 
νηχόμενος. μάλα δ᾽ ὦκα ϑύρηϑ' ἔα ἀμφὶς ἐκείνων. 
ἔνϑ᾽ ἀναβὰς. ὅϑι τε δρίος ἣν πολυανϑέος ὕλης, 
χείμην πεπτηώς. οἵ δὲ μεγάλα στενάχοντες 
φοίτων᾽ ἀλλ᾽ οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι 855 
μαίεσϑαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον 
νηὸς ἔπι γλαφυρῆς ἐμὲ δ᾽ ἔκρυψαν ϑεοὶ αὐτοὶ 
ῥηϊδίως. καί μὲ σταϑμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες 
ἀνδρὸς ἐπισταμένου" ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι."ς 
Τὸ ὃν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης. Εὔμαιε συβῶτα 

ο»ἄ δειλὲ ξείνων, ἢ μον μάλα ϑυμὸν ὁ ὄρινας 861 
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάϑες ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἀλήϑης. 
ἀλλὰ τάγ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ὀΐομαι. οὐδέ μὲ πείσεις 
εἰπὼν ἀμφ᾽ Ὀδυσῆϊ: τί σὲ χρὴ τοῖον ἐόντα 
μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ᾽ εὖ οἶδα καὶ αὐτὸς 366 
νόστον ἐμοῖο ἄνακτος. ὅτ᾽ ἤχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν 
πάγχυ μάλ᾽, ὅττι μιν οὔτι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν 
ἠὲ φίλων ἐν χερσὶν. ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσεν. 
τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοὶ, 
ἠδέ χε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ᾽ ὀπίσσω. 510 
νῦν δέ μιν ἀκλειῶς “ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο. 
αὐτὰρ ἐγὼ παρ᾽ ὕεσσιν ἀπότροπος" οὐδὲ πόλινδε 
ἔρχομαι. εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια 
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ἐλϑέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ᾽ ἀγγελίη ποϑὲν ἔλϑοι. 
ἀλλ᾽ οἵ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν, 875 
ἠμὲν οἱ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος, 
ἠδ᾽ οἱ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες" 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι, 
ἐξ οὗ δή μ᾽ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύϑῳ, 
ὅς ῥ᾽ ἄνδρα κτείνας, πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληϑεὶς, 380 
ἤλυϑ᾽ ἐμὰ πρὸς δώματ᾽ - ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαξον. 
φὴ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ᾽ Ἰδομενῆϊ ἰδέσϑαι 
νῆας ἀκειόμενον. τάς οἵ ξυνέαξαν ἄελλαι" 
καὶ φάτ᾽ ἐλεύσεσϑαι ἡ ἐς ϑέρος ἢ ἐς ὀπώρην, 
πολλὰ χρήματ᾽ ἄγοντα. σὺν ἀντιϑέοις ἑτάροισιν. 885 
καὶ σὺ, γέρον πολυπενϑὲς, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων, 
(τε τέ μοι ψεύδεσσι χαρίξεο μήτε τι ϑέλγε" 
οὐ γὰρ τοὔνεκ ἐγώ σ᾽ αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω, 
ἀλλὰ Ζία ξένιον δείσας αὐτόν τ΄ ἐλεαίρων ."" 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

»ἢ μάλα τίς τοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἄπιστος, 89) 
οἷόν σ᾽ οὐδ᾽ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείϑω. 
ἀλλ᾿ ἄγε νῦν δήτρην ποιησόμεϑ'᾽- αὐτὰρ ὄπισϑεν 
μάρτυροι ἀμφοτέροισι ϑεοὶ. τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα, 895 

ἔσσας μὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι 
“Ιουλίχιόνδ᾽ ἰέναι. ὅϑι μοι φίλον ἔπλετο ϑυμῷ" 
εἰ δέ κε μὴ ἔλϑῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω, 
δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης, 

ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν.““ 400 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός 

ξεῖν᾽, οὕτω γάρ κέν μοι ἐὐκλείη τ᾽ ἀρετή τε 
εἴη ἐπ’ ἀνθρώπους ἅμα τ᾽ αὐτίκα καὶ μετέπειτα, 
ὅς σ᾽ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα, 
αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἑλοίμην" 405 

19 
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πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Ζ4ία Κρονίωνα λιτοίμην. 
νῦν δ᾽ ὥρη δόρποιο: τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι 
εἶεν. ἵν ἐν κλισέῃ λαρὸν τετυχοίμεϑα δόρπον. ἐς 
Ὡς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλϑον ὑφορβοί. 410 
τὰς μὲν, ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤϑεα κοιμηϑῆναι, 
κλαγγὴ δ᾽ ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιξομενάων. 
αὐτὰρ ὁ οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός 

.. Α4ξεϑ᾽ ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω 
τηλεδαπῷ᾽ πρὸς δ᾽ αὐτοὶ ὀνησόμεϑ'᾽, οἵπερ ὀϊξὺν 415 
δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ᾽ ἀργιοδόντων:" 
ἄλλοι δ᾽ ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν." 
Ὡς ἄρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλέϊ χαλκῷ, 

οἱ δ᾽ ὑν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταἕτηρον. 
τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ἐσχάρῃ᾽" οὐδὲ συβώτης 450 

λήϑετ᾽ ἄρ᾽ ἀϑανάτων: φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῇσιν᾽ 
ἀλλ᾽ δγ᾽ ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν 
ἀργιόδοντος ὑὸς. καὶ ἐπεύχετο πᾶσι ϑεοῖσυν 
νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
κόψε δ᾽ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυὸς, ἣν λίπε κεέων" 4535 
τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ᾽ ἐσφαξάν τε καὶ εὗσαν᾽" 
αἶψα δέ μιν διέχευαν" ὃ δ᾽ ὠμοϑετεῖτο συβώτης, 
πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν, 
καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε. παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ. 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 
ὥπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα, 481 
βάλλον δ᾽ εὖν ἐλεοῖσιν ἀολλέα" ἂν δὲ συβώτης 
ἵστατο δαιτρεύσων᾽" περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ἤδη. 
καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμοιρᾶτο δαΐξων" 
τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ. [Μαιάδος υἱεῖ, 4835 
ϑῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ᾽ ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ" 
νώτοισιν δ᾽ Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν 
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ἀργιόδοντος ὑὸς, κύδαινε δὲ ϑυμὸν ἄνακτος" 
καί μιν φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

»4ἴϑ᾽ οὕτως. Εὔμαιε. φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο 440 
ξ. ΠΣ ΟΕ Ξ ζ 

ὡς ἐμοὶ. ὅττι μὲ τοῖον ἐόντ᾽ ἀγαϑοῖσι γεραίρεις."“ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 

»ἔσϑιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε, 
οἷα πάρεστι" ϑεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ ἐάσει. 
ὅττι κεν ᾧ ϑυμῷ ἐθέλῃ" δύναται γὰρ ἅπαντα.“ 445 
Ἦ ῥα καὶ ἄργματα ϑῦσε ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν, 

σπείσας δ᾽ αἴϑοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρϑῳ 
ἐν χείρεσσιν ἔϑηκεν" ὁ δ᾽ ἕξετο ἡ παρὰ μοίρῃ. 

"͵ ΄ μ , ’ ο ͵ 

σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος. ὅν ῥα συβώτης 
αὐτὸς κτήσατο οἷος ἀποιχομένοιο ἄνακτος, 450 
νόσφιν δεσποίνης καὶ Μαέρταο γέροντος" 
πὰρ δ᾽ ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν. 

΄ ἐν ’ Ξ'᾿. 4 »" ΄ » , 
οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος. οἵ δ᾽ ἐπὶ κοῖτον 
σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι ἐσσεύοντο. 456 

" »" ΄ [ν᾿ “ 

Νὺξ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῆλϑε κακὴ σκχοτομήνιος, ὑε δ᾽ ἄρα 
Ζεὺς 

πάννυχος. αὐτὰρ ἄη Ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος. 
τοῖς δ᾽ Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων, 
εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι. ἢ τιν᾽ ἑταίρων 460 
ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἕο κήδετο λίην᾽ 
Κέχλυϑι νῦν. Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι, 

εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω" οἶνος γὰρ ἀνώγει 
ἠλεὸς. δστ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀεῖσαι 
καί 8᾽ ἁπαλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασϑαι ἀνῆκεν, 
καί τι ἔπος προέηκεν ὅπερ τ᾽ ἄρρητον ἄμεινον. 466 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω. 
εἴϑ᾽ ὡς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, 
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ὡς ὅϑ᾽ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες. 
ἡγείσϑην δ᾽ Ὀδυσεύς τε καὶ ᾽Ατρείδης Μενέλαος, 470 
τοῖσι δ᾽ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών" αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἱκόμεσϑα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος, 
ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνὰ; 
ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες 
κείμεϑα. νὺξ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῆλϑε κακὴ Βορέαο πεσόντος, 
πηγυλίς- αὐτὰρ ὕπερϑε χιὼν γένετ᾽ ἠῦτε πάχνη, 4176 
ψυχρὴ. καὶ σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος. 
ἔνϑ'᾽ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας, 
εὗδον δ᾽ εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὥμους" 
αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἐὼν ἑτάροισιν ἔλειπον 480 
ἀφραδέως. ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης, 
ἀλλ ἑπόμην σάκος οἷον ἔχων καὶ ξῶμα φαεινόν. 
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ᾽ ἄστρα βεβήκει. 
καὶ τότ᾽ ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα 
ἀγκῶνι νύξας" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ὑπάκουσεν. 485 
“διογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
οὔτοι ἔτι ξωοῖσι μετέσσομαι. ἀλλά με χεῖμα 
δάμναται" οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν: παρά μ᾽ ἤπαφε δαίμων 
οἰοχίτων ἴμεναι" νῦν δ᾽ οὐκέτι φυχτὰ πέλονται." 
ὡς ἐφάμην. ὁ δ᾽ ἔπειτα νόον σχέϑε τόνδ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι" 491 
φϑεγξάμενος δ᾽ ὀλίγῃ ὀπί μὲ πρὸς μῦϑον ἔειπεν 
'σίγα νῦν, μή τίς σευ ᾿4χαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ. 
ἢ καὶ ἐπὶ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέϑεν εἶπέ τε μῦϑον 

ἑκλῦτε, φίλοι" ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἤλϑεν ὄνειρος. 496 

λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν ἀλλά τις εἴη 

εἰπεῖν ᾿ἀτρείδῃ ᾿Ζγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
εἶ πλέονας παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσϑαι.᾽ 
ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα Θόας. ᾿ἀνδραίμονος υἱὸς, 
καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν ϑέτο φοινικόεσσαν, 500 

Ἢ 
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βῆ δὲ ϑέειν ἐπὶ νῆας ἐγὼ δ᾽ ἐνὶ εἵματι κείνου 
΄ , ΄ ᾽ ΄ 

κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόϑρονος Ἠώς. 
[ὡς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη" 
δοίη κέν τις χλαῖναν ἑνὶ σταϑμοῖσι συφορβῶν, 
ἀμφότερον. φιλότητι καὶ αἰδοῖ φωτὸς ἐῆος" 805 
νῦν δέ μ᾽ ἀτιμάζουσι κακὰ χροὶ εἴματ᾽ ἔχοντα.]"“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα. 
3 3 ΄ [4 ᾽ 

»οὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων. ὃν κατέλεξας, 
-ι ΄, . “ 2, "" 2 οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες" 

τῷ οὔτ᾽ ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου, 610 
ὧν ἐπέοιχ᾽ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα., 
νῦν" ἀτὰρ ἠῶϑέν γε τὰ σὰ δάκεα δνοπαλίξεις. 
οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναν ἐπημοιβοί τε χιτῶνες 
7 , μῳ ΄ 3 » Ἂν τα ΄ ἐνθαδε ἔννυσϑαι,. μία δ΄ οἴη φωτὶ ἕκαστῳ. 
[αὐτὰρ ἐπὴν ἔλϑῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 510 

ἐγ δὴ ἢ -» 
αὐτὸς τοι χλαῖναν τὲ χιτῶνά τε εἵματα δώσει, 
πέμψει δ᾽ ὅππῃ σε κραδίη ϑυμός τε κελεύει." 

τι ᾽ " δ τ να ΄ δ ον ο Χ Ε] ᾿ 
ζὸς εἰπὼν ἀνόρουσε. τίϑει δ᾽ ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς 

2 Ἁ Ε] 29 ϑς Ἀ - ΄ Φ)ς σἱ 

εὔνην. ἔν δ᾽ ὀΐων τὲ καὶ αἰγῶν δέρματ᾽ ἔβαλλεν. 
ἔνϑ᾽ Ὀδυσεὺς κατέλεκτ᾽ - ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ 

πυχνὴν καὶ μεγάλην. ἥ οἵ παρεκέσκετ᾽ ἀμοιβὰς, 521 
“ἕννυσϑαι ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο. 

Ὃς ὁ μὲν ἔνϑ᾽ Ὀδυσεὺς κοιμήσατο. τοὶ δὲ παρ᾽ 
αὐτὸν 

᾽ ΄ ᾿, 2 φλ “4 
ἄνδρες κοιμήσαντο νεηνίαι" οὐδὲ συβώτῃ 
ἥνδανεν αὐτόϑι κοῖτος, ὑῶν ἄπο κοιμηϑῆναι, 525 
ἀλλ ὅγ ἄρ᾽ ἔξω ἰὼν ὡπλίζετο" χαῖρε δ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
[κ γᾳ« ΄ ἊΨ 

ὅττι δά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐύντος. 
πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ᾽ ὥμοις, 
ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἑέσσατ᾽ ἀλεξάνεμον, μάλα πυκνὴν, 
κ᾿ ΄ δ “- 

ἂν δὲ νάκην ἕλετ᾽ αἰγὸς ἐὐτρεφέος μεγάλοιο; 580 
εἴλετο δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν. 



232 ΟΖΠΎΣΣΈΕΈΊΑἝΕΣιΟ. 

βῆ δ᾽ ἴμεναι κείων ὅϑι πὲρ σύες ἀργιόδοντες 
πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ εὗδον. Βορέω ὑπ᾽ ἰωγῇ. 

ΟΖΠΙΎΣΣΕΖΑΣ Ο. 

Τηλεμάχου πρὸς Εὔμαιον ἄφιξις. 

Ἢ δ᾽ εἰς εὐρύχορον “ακεδαίμονα Παλλὰς ᾿4ϑήνη 
ὥχετ,, Ὀδυσσῆος μεγαϑύμου φαίδιμον υἱὸν 
νόστου ὑπομνήσουσα καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι. 
εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν 
εὕδοντ ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο, 5 
ἤτοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ" 
Τηλέμαχον δ᾽ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκὺς, ἀλλ ἐνὶ ϑυμῷ 
νύχτα δί ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
Τηλέμαχ, οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλ᾽ ἀλάλησαι, 

κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τ᾽ ἐν σοῖσι δόμοισιν 11 
οὕτω ὑπερφιάλους" μή τοι κατὰ πάντα φάγωσιν . 
χτήματα δασσάμενοι. σὺ δὲ τηὐσίην ὁδὸν ἔλϑης. 
ἀλλ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαϑὸν Μενέλαον 
πεμπέμεν,. ὄφρ᾽ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς. 18 
ἤδη γάρ δὰ πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται 
Εὐρυμάχῳ γήμασϑαι: ὁ γὰρ περιβάλλει ἅπαντας 
μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα" 
μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται. 
οἶσϑα γὰρ οἷος ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γυναικός" 30 
κείνου βούλεται οἷκον ὀφέλλειν ὅς κεν ὀπυΐίῃ, 
παίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο 
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οὐχέτι μέμνηται τεϑνηότος οὐδὲ μεταλλᾷ. 
ἀλλὰ σύγ᾽ ἐλϑὼν αὐτὸς ἐπιτρέψειας ἕκαστα 
ὁμωάων ἥτις τοι ἀρίστη φαίνεται εἶναι, 35 
εἰσόκε τοι φήνωσι ϑεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν. 
ἄλλο δὲ τοί τι ἔπος ἐρέω. σὺ δὲ σύνϑεο ϑυμῷ. 
μνηστήρων σ᾽ ἐπιτηδὲς ἀριστῆες λοχόωσιν 
ἐν πορϑμῷ ᾿Ιϑάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 
ἱέμενοι κτεῖναι. πρὶν πατρέδα γαῖαν κέσϑαι. 80 

ἀλλὰ τάγ᾽ οὐκ ὀΐω πρὶν καί τινα γαῖα καϑ ἕξει 
ἀνδρῶν μνηστήρων, οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν. 
ἀλλὰ ἑκὰς νήσων ἀπέχειν εὐεργέα νῆα, 
νυκτὶ δ᾽ ὁμῶς πλείειν" πέμψει δέ τοι οὖρον ὄπισϑεν 
ἀϑανάτων ὅστις σε φυλάσσει τε δύεταί τε. 86 
αὐτὰρ ἐπὴν πρώτην ἀκτὴν Ἰθάκης ἀφίκηαι. 
νῆα μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι καὶ πάντας ἑταίρους. 
αὐτὸς δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσϑαι, 
ὅς τοι ὑῶν ἐπίουρος. ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν. 
ἔνϑα δὲ νύκτ᾽ ἀέσαι- τὸν δ᾽ ὀτρῦναι πόλιν εἴσωω 40 
ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, 
οὕνεκά οἱ σῶς ἐσσὶ καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθας." 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πρὸς μακρὸν Ὄλυμπον, 

αὐτὰρ ὁ Νεστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρεν 
[λὰξ ποδὲ κινήσας. καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν) 45 

ΜΈγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε, μώνυχας ἵππους 
ξεῦξον ὑφ᾽ ἄρματ ἄγων, ὄφρα πρήσσωμεν ὁδοῖο."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Νεστορίδης Πεισίστρατος ἀντίον ηὔδα 
Τηλέμαχ, οὔπως ἔστιν ἐπειγομένους περ ὁδοῖο 
νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν" τάχα δ᾽ ἔσσεται ἠώς. 50 
ἀλλὰ μέν εἰσόκε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια ϑείῃ 
ἥρως ᾽Ατρείδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος, 
χαὶ μύϑοις ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμψῃ. 

τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνήσκεται ἤματα πάντα 
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ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητα παράσχῃ.“ δὅ 
Ἃς ἔφατ, αὐτίκα δὲ χρυσόϑρονος ἤλυϑεν Ἠώς. 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 
ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς. “Ἑλένης πάρα καλλικόμοιο. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 
σπερχόμενός ῥα χιτῶνα περὶ χροὶ σιγαλόεντα 60 
δῦνεν, καὶ μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ ὦμοις 
ἥοως. βῆ δὲ ϑύραξε. παριστάμενος δὲ προσηύδα 
[Τηλέμαχος. φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο] 

.»Ατρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς. ὄρχαμε λαῶν, 
ἤδη νῦν μ' ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. Βὅ 
ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐέλδεται οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι."- 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 
» Τηλέμαχ, οὔτι σ᾽ ἔγωγε πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐρύξω 
ἱέμενον νόστοιο- νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ 
ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ. ὅς χ᾽ ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν, 70 
ἐξοχα δ᾽ ἐχϑαίρῃσιν" ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα. 
σόν τοι κακόν ἐσϑ'΄. ὃς τ᾽ οὐκ ἐθέλοντα νέεσϑαι 
ξεῖνον ἐποτρύνει καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύχει. 
[χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν.] 
ἀλλὰ μέν εἰσόκε δῶρα φέρων ἐπιδίφρια ϑείω 75 
καλὰ, σὺ δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδῃς. εἴπω δὲ γυναιξὶν 
δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων. 
ἀμφότερον, κῦδος τε καὶ ἀγλαΐη καὶ ὄνειαρ, 
δειπνήσαντας ἴμεν πολλὴν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 
εἰ δ᾽ ἐϑέλεις τραφϑῆναι ἀν᾽ ̓ Ελλάδα καὶ μέσον άργος, 
ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι. ὑποξεύξω δέ τοι ἵππους. 81 
ἄστεα δ᾽ ἀνθρώπων ἡγήσομαι" οὐδέ τις ἡμέας 
αὕτως ἀππέμψει. δώφει δέ τι ἕν γε φέρεσϑαι, 
ἠέ τινα τριπόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων. 
ἠὲ δυ᾽ ἡμιόνους ἠὲ χρύσειον ἄλεισον."“ 8ὅ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
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.»»4τρείδη Μενέλαε διοτρεφὲς, ὄρχαμε λαῶν, 
βούλομαι ἤδη νεῖσϑαι ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽ - οὐ γὰρ ὄπισϑεν 
οὖρον ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσιν" 
μὴ πατέρ᾽ ἀντέϑεον διξήμενος αὐτὸς ὄλωμαι, 90 
ἤ τί μοι ἐκ μεγάρων κειμήλιον ἐσθλὸν ὄληται."“ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τόγ᾽ ἄκουσε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος, 
αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἣ ἀλόχῳ ἠδὲ ὁμωῇσι κέλευσεν 
δεῖπνον ἐνὶ μεγάροις τετυκεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων. 
ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλϑε Βοηϑοίδης Ἐτεωνεὺς, 96 
ἀνστὰς ἐξ εὐνῆς. ἐπεὶ οὐ πολὺ ναῖεν ἀπ᾿ αὐτοῦ: 
τὸν πῦρ κῆαι ἄνωγε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 
ὀπτῆσαί τε κρεῶν᾽ ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπέϑησεν ἀκούσας. 
αὐτὸς δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 
οὐκ οἷος, ἅμα τῷγ᾽ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένϑης. 100 
ἀλλ ὅτε δή δ᾽ ἵκανον ὅϑι κειμήλια κεῖτο, 
4τρείδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον, 
υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένϑε ἄνωγεν 
ἀργύρεον: Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν, 
ἔνϑ᾽ ἔσαν οἵ πέπλοι παμποίκιλοι. οὗς κάμεν αὐτή. 
τῶν ἕν ἀειραμένη Ἑλένη φέρε. δῖα γυναικῶν, 106 
ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 
ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν. ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 

βὰν δ᾽ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, εἶος ἵκοντο 
Τηλέμαχον" τὸν δὲ προσέφη ξανϑὸς Μενέλαος 110 

» Τηλέμαχ,, ἤτοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, 
ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν. ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. 
δώρων δ᾽, ὅσσ᾽ ἐν ἐμῶ οἴκῳ κειμήλια κεῖται, 
δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστιν. 
δώσω τοι κρητῆρα τετυγμένον ἀργύρεος δὲ 118 
ἐστὶν ἅπας. χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράανται, 
ἔργον δ᾽ Ἡφαίστοιο: πόρεν δέ ἑΦαίδιμος ἥρως. 
Σιδονίων βασιλεὺς. ὅϑ᾽ ξὸς δόμος ἀμφεκάλυψεν 
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κεῖσέ με νοστήσαντα᾽ τεὶν δ᾽ ἐθέλω τόδ᾽ ὀπάσσαι."" 
Ὡς εἰπὼν ἐν χειρὶ τέϑει δέπας ἀμφικύπελλον 190 

ἥρως ᾿Δτρείδης" ὁ δ᾽ ἄρα κρητῆρα φαεινὸν 
ϑῆκ᾽ αὐτοῦ προπάροιϑε φέρων κρατερὸς Μεγαπένϑης, 
ἀργύρεον: Ἑλένη δὲ παρίστατο καλλιπάρῃος 
πέπλον ἔχουσ᾽ ἐν χερσὶν. ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζξεν' 

οΔΙῶρόν τοι καὶ ἐγὼ, τέκνον φίλε. τοῦτο δίδωμι, 
ὠνῆμ᾽ Ἑλένης χειρῶν, πολυηράτου ἐς γάμου ὥρην, 126 
σῇ ἀλόχῳ φορέειν" τείως δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ 
κείσϑω ἐνὶ μεγάρω. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκοιο 
οἶχον ἐὐχτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν." 
Ὃς εἰποῦσ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει. ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 

καὶ τὰ μὲν ἐς πεέρινϑα τέϑει Πεισίστρατος ἥρως 181 
δεξάμενος. καὶ πάντα ἑῷ ϑηήσατο ϑυμῷ" 
τοὺς δ᾽ ἦγε πρὸς δῶμα κάρη ξανϑὸς Μενέλαος. 
ἑζέσϑην δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 18ὅ 
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεξαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα" 
[εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα. χαριζομένη παρεόντων 
πὰρ δὲ Βοηϑοίδης κρέα δαίετο καὶ νέμε μοίρας" 140 
οἰνοχόει δ᾽ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο. 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ'᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
δὴ τότε Τηλέμαχος καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 
ἵππους τε ζεύγνυντ ἀνά 8᾽ ἄρματα ποικίλ᾽ ἔβαινον, 
ἐκ δ᾽ ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου. 146 
τοὺς δὲ μετ᾽ ᾿Δτρείδης ἔκιε ξανϑὸς Μενέλαος, 
οἶνον ἔχων ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφιν, 
ἐν δέπαϊ χρυσέῳ. ὄφρα λείψαντε κιοίτην. 
στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιϑε, δεδισκόμενος δὲ προσηύδα 
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»»Χαίρετον, ὦ κούρω. καὶ Νέστορι ποιμένι λαῶν 151 

εἰπεῖν" ἦ γὰρ ἔμοιγε πατὴρ ὡς ἤπιος ἦεν, 
εἴως ἐν Τροίῃ πολεμίζομεν υἷες ᾿“χαιῶν. “ξ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οοκαὶ λέην κείνῳ γε: διοτρεφὲς. ὡς ἀγορεύεις. 155 

πάντα τάδ᾽ ἐλϑόντες καταλέξομεν" αἱ γὰρ ἐγὼν ὡς 
νοστήσας Ἰϑάκηνδε, κιχὼν Ὀδυσῆ᾽ ἐνὶ οἴκῳ» 
εἴποιμ᾽ ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης 
ἔρχομαι, αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλά.": 
Ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις. 160 

αἰετὸς ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 
ἥμερον ἐξ αὐλῆς" οἱ δ᾽ ἐὔξοντες ἕποντο 
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες" ὃ δὲ σφισιν ἐγγύϑεν ἐλϑὼν 
δεξιὸς ἤϊξε πρόσϑ' ἵππων. οἵ δὲ ἰδόντες 

γήϑησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. 165 
τοῖσι ὃξ ΝΝεστορίδης Πεισίστρατος ἤρχετο μύϑων᾽ 
Φράζεο δὴ. Μενέλαε διοτρεφὲς. ὄρχαμε λαῶν, 

ἢ νῶϊν τόδ᾽ ἔφηνε ϑεὸς τέρας ἠὲ σοὶ αὐτῷ." 
Ὡς φάτο. μερμήριξε δ᾽ ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 

ὕππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποκρίναιτο νοήσας. 170 
τὸν δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ὑποφϑαμένη φάτο μῦϑον 

τ Κλῦτέ μευ: αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομαι, ὡς ἐνὶ ϑυμῶ 
ἀϑάνατοι βάλλουσι καὶ ὡς τελέεσϑαι ὀΐω. 
ὡς ὅδε χῆν ἥρπαξ᾽ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ 
ἐλθὼν ἐξ ὄρεος. ὅϑι οἱ γενεή τε τόκος τε, 176 
ὡς Ὀδυσεὺς κακὰ πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπαληϑεὶς 
οἴκαδε νοστήσει καὶ τίσεται" ἠὲ καὶ ἤδη 
οἴκοι, ἀτὰρ “μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει." 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρέγδουπος πύσις Ἥρης" 180 

τῷ πἕἔν τοι καὶ κεῖϑι ϑεῷ ὡς εὐχετοώμην."“ 

Ἦ καὶ ἐφ᾽ ἵπποιιν μάστιν βάλεν" οἱ δὲ μάλ᾽ ὦκα 
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ἤϊξαν πεδίονδε διὰ πτόλιος μεμαῶτες. 
οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ξυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες. 

Ζύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τὲ πᾶσαι ἀγυιαί: 188 
ἐς Φηρὰς δ᾽ ἵκοντο Ζιοκλῆος ποτὶ δῶμα, 
υΐεος Ὀρσιλόχοιο, τὸν ᾿Δλφειὸς τέκε παῖδα. 
ἔνϑα δὲ νύκτ᾽ ἄεσαν, ὁ δὲ τοῖς πὰρ ξείνια ϑῆκεν. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς. 
ἵππους τὲ ξεύγνυντ᾽ ἀνά 8᾽ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔβαινον; 
ἐκ δ᾽ ἔλασαν προϑύροιο καὶ αἰϑούσης ἐριδούπου᾽ 191 
μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην. 
αἶψα δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἵκοντο Πύλου αἰπὺ πτολίεϑρον᾽ 
καὶ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε Νέστορος υἱόν 

«ἸΝεστορίδη. πῶς κέν μοι ὑποσχόμενος τελέσειας 
υὖϑον ἐμόν; ξεῖνοι ὃξ διαμπερὲς εὐχόμεϑ'᾽ εἶναι 196 
ἐκ πατέρων φιλότητος. ἀτὰρ καὶ ὁμήλικές εἰμεν" 
ἣδε δ᾽ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει. 
μή με παρὲξ ἄγε νῆα. διοτρεφὲς. ἀλλὰ λίπ᾽ αὐτοῦ, 
μή μ᾽ ὃ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 300 
ἱέμενος φιλέειν ἐμὲ δὲ χρεὼ ϑᾶσσον ἱκέσϑαι,"“ 

Ὡς φάτο, Νεστορίδης δ᾽ ἄρ᾽ ἑῷ συμφράσσατο ϑυμῷ, 
ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειεν. 
ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι" 
στρέψ᾽ ἵππους ἐπὶ νῆα ϑοὴν καὶ ϑῖνα ϑαλάσσης. 305 
νηὶ δ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ ἐξαίνυτο κάλλιμα δῶρα, 
ἐσθῆτα χρυσόν τε. τά οἵ Μενέλαος ἔδωκεν" 
καί μιν ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
 Σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε κέλευέτε πάντας ἑταίρους, 

πρὶν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι. 5910 
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν" 
οἷος κείνου ϑυμὸς ὑπέρβιος, οὔ σὲ μεϑήσει, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς καλέων δεῦρ᾽ εἴσεται. οὐδέ ἕξ φημι 
ἂψ ἰέναι κενεόν" μάλα γὰρ κεχολώσεται ἔμπης." 
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Ὃς ἄρα φωνήσας ἔλασεν καλλίτριχας ἵππους “16 
ἂψ Πυλίων εἰς ἄστυ. ϑοῶς δ᾽ ἄρα δώμαϑ' ἵκανεν. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνων ἐκέλευσεν 
» Ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχε, ἑταῖροι, νηὶ μελαίνῃ, 

αὐτοί τ᾽ ἀμβαίνωμεν. ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο.“ 
Ἃς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίϑοντο: 

αἶψα δ᾽ ἀρφ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑίῖξζον. 221 
ἥτοι ὃ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, ϑῦε δ᾽ ᾿ϑήνῃ 
νηὶ πάρα πρύμνῃ" σχεδόϑεν δέ οἱ ἤλυϑεν ἀνὴρ 
τηλεδαπὸς, φεύγων ἐξ 4ργεος ἄνδρα κατακτὰς, 
μάντις" ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔχγονος ἥεν, 
ὃς πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων, 236 

ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ᾽ ἔξοχα δώματα ναίων" 
δὴ τότε γ᾽ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων 
Νηλέα τε μεγάϑυμον, ἀγαυότατον ξωόντων, 
ὅς οἵ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 280 
εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τέως μὲν ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο 
δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο. κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων 
εἵνεκα Ννηλῆος κούρης ἄτης τε βαρείης, 
τήν οἵ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς. 
ἀλλ ὃ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους 
ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτίσατο ἔργον ἀξικὲξ 286 

ἀντέϑεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα 
ἠγάγετο πρὸς δώμαϑ'. ὁ δ᾽ ἄλλων ἵκετο δῆμον, 

[Ἴργος ἐς ἱππόβοτον᾽ τόϑι γάρ νύ οἵ αἴσιμον ἠεν 

ναινέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ᾽ ᾿Δργείοισιν. 240 

ἔνϑα δ᾽ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς ϑέτο δῶμα, 
γείνατο δ᾽ ᾿Δἀντιφάτην καὶ Μάντιον,. υἷε κραταιώ. 
᾿Δντιφάτης μὲν ἔτικτεν Ὀϊκλῆα μεγάϑυμον, 
αὐτὰρ Ὀϊχλείης λαοσσόον ᾿ἀμφιάραον, 
ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος καὶ ᾿“πόλλων 345 
παντοίην φιλότητ᾽ - οὐδ᾽ ἵκετο γήραος οὐδὸν, 
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ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων. 
- 3 Με. «ὦ », ἢ 9. νὰ ,᾿, 3 ΄ ΄ 

τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντ “λκμαίων ““μφίλοχος τε. 
Μάντιος αὖ τέκετο Πολυφείδεάώ τε Κλεῖτον τε" 
ἀλλ᾽ ἤτοι Κλεῖτον χρυσόϑρονος ἥρπασεν Ἠὼς 550 

. κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν ἀϑανάτοισι μετείη. 

αὐτὰρ ὑπέρϑυμον Πολυφείδεα μάντιν ᾿“πόλλων 
ϑῆκε βροτῶν ὄχ ἄριστον, ἐπεὶ ϑάνεν ᾿ἀμφιάραος" 
ο᾽, ολγ6, ᾿, 3 Υ 

ὅς δ᾽ Ὑπερησίηνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωϑεὶς, 
ἐνϑ'᾽ ὅγε ναιετάων μαντεύετο πᾶσι βροτοῖσιν. 3.58 

Τοῦ μὲν ἄρ᾽ υἱὸς ἐπῆλθε. Θεοκλύμενος δ᾽ ὄνομ᾽ ἦεν, 
ὃς τότε Τηλεμάχου πέλας ἵστατο" τὸν δ᾽ ἐκίχανεν 

σπένδοντ᾽ εὐχόμενόν τε ϑοῇ παρὰ νηὶ μελαένῃ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

νῷ, φίλ᾽, ἐπεί σε ϑύοντα κιχάνω τῷδ ̓ ἐνὶ χώρῳ, 
΄ -ὶ ς , ο “2 

λίσσομ᾽ ὑπὲρ ϑυέων καὶ δαίμονος. αὐτὰρ ἔπειτα 361 
σῆς τ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων. οἵ τοι ἕπονται, 
εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδ᾽ ἐπικεύσῃς" 
τίς πῦϑεν εἷς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες ;““ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 265 
τοιγὰρ ἐγώ τοι. ξεῖνε, μάζ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
ΕῚ , ’ Ἁ ’ ,͵ 3, ΕἾ 

ἐξ Ἰϑάκης γένος εἰμὶ. πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεὺς, 
“, , ΣΝ τ, - ϑκὼν μι , -- 9 ᾿ 

εἴ ποτ ἔην: νῦν δ΄ ἤδη ἀπέφϑιτο λυγρῷ οὁλεϑρω. 
τοὔνεχα νῦν ἑτάρους τὲ λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν 
ἦλϑον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο.“ 270 

Τὸν δ᾽ αὐτε προσέξξισξ Θεοκλύμενος ϑεοειδής, 

οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἄνδρα κατακτὰς 
ἔμφυλον᾽ πολλοὶ δὲ κασίγνητοί τὲ ἔται τὲ 
Ἴάργος ἀν ἱππόβοτον. μέγα δὲ κρατέουσιν ᾿Ζχαιῶν. 

-" ς 4 ΄ -" 

τῶν ὑπαλευάμενος ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν 276 
φεύγω, ἐπεί νύ μοι αἶσα κατ ἀνθρώπους ἀλάλησϑαι. 
ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι, ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα, 
μή μὲ κατακτείνωσι: διωκέμεναι γὰρ ὀΐω." 
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Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οὐ μὲν δή σ᾽ ἐϑέλοντά γ᾽ ἀπώσω νηὸς ἐΐσης. [80 
ἀλλ᾽ ἕπευ- αὐτὰρ κεῖϑι φιλήσεαι, οἷά κ᾽ ἔχωμεν." 
Ὡς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος, 

καὶ τόγ᾽ ἐπὶ ἰκριόφιν τάνυσεν νεὸς ἀμφιελίσσης" 
ἂν δὲ καὶ αὐτὸς νηὸς ἐβήσετο ποντοπόροιο. 
ἐν πρύμνῃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα καϑέξετο, πὰρ δὲ οἵ αὐτῷ 
εἷσε Θεοκχλύμενον᾽ τοὶ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔλυσαν. 986 
Τηλέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσεν 
ὅπλων ἅπτεσϑαι᾽ τοὶ δ᾽ ἐσσυμένως ἐπίϑοντο. 
ἱστὸν δ᾽ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσϑε μεσόδμης 
στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν, 290 
ἕλκον δ᾽ ἱστία λευκὰ ἐὐστρέπτοισι βοεῦσιν. 

τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
λάβρον ἐπαιγίζοντα δι᾿ αἰϑέρος. ὄφρα τάχιστα 
νηῦς ἀνύσειε ϑέουσα ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 
[βὰν δὲ παρὰ Κρουνοὺς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεϑρον.] 

Ζύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί: 5396 
ἡ ὃὲ Φεὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρω, 
ἠδὲ παρ᾽ Ἤλιδα δῖαν. ὅϑι κρατέουσιν Ἐπειοί. 
ἔνϑεν δ᾽ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε ϑοῇσιν, 
ὁρμαίνων ἤ κεν ϑάνατον φύγοι ἤ κεν ἁλοίη. 800 

Τὼ δ᾽ αὐτ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 
δορπείτην" παρὰ δέ σφιν ἐδόρπεον ἀνέρες ἄλλοι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς δ᾽ Ὀδυσεὺς μετέειπε. συβώτεω πειρητίζων, 
ἤ μιν ἔτ’ ἐνδυκέως φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι 805 
αὐτοῦ ἐνὶ σταϑμῷ. ἢ ὀτρύνειε πόλινδε" 

.»Κέχλυϑι νῦν, Εὔμαιε, καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι" 
ἠῶϑεν προτὶ ἄστυ λιλαίομαι ἀπονέεσϑαι 
πτωχεύσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους. 809 
ἀλλά μοι εὖ ϑ' ὑπόϑευ καὶ ἅμ᾽ ἡγεμόν᾽ ἐσθλὸν ὄπασσον. 

Ηοιπεῖὶ Οἀγϑ5θᾶ. 16 
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ὅς χέ μὲ κεῖσ᾽ ἀγάγῃ" κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς ἀνάγκῃ 
πλάγξομαι, αἴ κέν τις κοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ. 
καί κ᾿ ἐλϑὼν πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο 
ἀγγελίην εἴποιμι περίφρονιν Πηνελοπείῃ, 
καί κε μνηστήρεσσιν ὑπερφιάλοισι μιγείην, 815 
εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρί᾽ ἔχοντες. 
αἶψά κεν εὖ δρώοιμι μετὰ σφίσιν ὅττ᾽ ἐθέλοιεν. 
ἐκ γάρ τοι ἐρέω. σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον" 
Ἑρμείαο ἕκητι διακτόρου, ὅς δώ τε πάντων 
ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζξει, 820 
δρηστοσύνῃ οὐκ ἄν μοι ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος, 
πῦρ τ᾽ εὖ νηῆσαι διά τε ξύλα δανὰ κεάσσαι, 
δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι, 
οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες."“ 

Τὸν δὲ μέγ ὀχϑήσας προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 825 
ὦ μοις ξεῖνε. τέη τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα 
ἔπλετο; ἢ σύγε πάγχυ λιλαίξαι αὐτόϑ᾽ ὀλέσϑαι, 
εἰ δὴ μνηστήρων ἐϑέλεις καταδῦναι ὅμιλον, 
συῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. 

οὔτοι τοιοίδ᾽ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐ ἐκείνων, 880 
ἀλλὰ νέοι. χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας, 
αἰεὶ δὲ λυρῶ κεφαλὰς καὶ καλὰ αφύαοπά, 

οἵ σφιν ὑποδρώωσιν᾽ ἐὔξεστοι δὲ τράπεξαι 

σίτου καὶ κρειῶν ἠδ᾽ οἴνου βεβρίϑασιν. 
ἀλλὰ μέν " οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι, 888 
οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων, οἵ μοι ἔασιν. 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλϑῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς, 
κεῖνός σὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει., 
πέμψει δ᾽ ὅππη σε κραδίη ϑυμός τὲ κελεύει."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 
»»αἶϑ' οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Ζιὶ πατρὶ γένοιο 841 
ὡς ἐμοὶ, ὅττι μ᾽ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊξύος αἰνῆς. 
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πλαγκτοσύνης δ᾽ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν" 
ἀλλ᾽ ἕνεχ οὐλομένης γαστρὸς κακὰ κήδε ἔχουσιν 
ἀνέρες. ὅν κεν ἵκηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος. 845 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἰσχανάας μεῖναί τέ μὲ κεῖνον ἄνωγας, 
εἶπ᾽ ἄγε μοι περὶ μητρὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο 
πατρός 9΄΄, ὃν κατέλειπεν ἰὼν ἐπὶ γήραος οὐδῷ, 
ἤ που ἔτι ξώουσιν ὑπὶ αὐγὰς ἠελίοιο. 
ἢ ἤδη τεϑνᾶσι καὶ εἰν ᾿Δΐδαο δόμοισιν." 360 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν 
“τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε, μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
“αέρτης μὲν ἔτι ξώει. 4ιὶ δ᾽ εὔχεται αἰεὶ 
ϑυμὸν ἀπὸ μελέων φϑίσϑαι οἷς ἐν μεγάροισιν" 
ἐχπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο 865 
κουριδίης τ ἀλόχοιο δαΐφρονος, ἥ ἕ μάλιστα 
ἤκαχ ἀποφϑιμένη καὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ ϑῆκεν. 
ἡ δ᾽ ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφϑιτο κυδαλίμοιο, 
λευγαλέῳ ϑανάτῳ,. ὡς μὴ θάνοι ὅστις ἔμοιγε 
ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἔρδοι. 860 
ὄφρα μὲν οὖν δὴ κείνη ἔην, ἀχέουσά περ ἔμπης. 
τόφρα τί μοι φίλον ἔσκε μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι, 
οὕνεκά μ' αὐτὴ ϑρέψεν ἅμα Κτιμένῃ τανυπέπλῳ, 
ϑυγατέρ᾽ ἰφϑίμῃ. τὴν ὁπλοτάτην τέχε παίδων" 
τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην, ὀλίγον δέ τί μ ἧσσον ἐτίμα. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἤβην πολυήρατον ἱχόμεϑ᾽ ἄμφω, 3866 
τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ᾽ ἔδοσαν καὶ μυρί᾽ ἕλοντο, 
αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ᾽ ἐκείνη 
καλὰ μάλ᾽ ἀμφιέσασα, ποσὶν δ᾽ ὑποδήματα δοῦσα 
ἀγρόνδε προΐαλλε- φίλει δέ μὲ κηρόϑι μᾶλλον. 870 
νῦν δ᾽ ἤδη τούτων ἐπιδεύομαι' ἀλλά μοι αὐτῷ 
ἔργον ἀέξουσιν μάκαρες ϑεοὶ ᾧ ἐπιμίμνω- 
τῶν ἔφαγόν τ᾽ ἔπιόν τε καὶ αἰδοίοισιν ἐδῶκα. 
ἐκ δ᾽ ἄρα δεσποίνης οὐ μείλιχον ἔστιν ἀκοῦσαι 

16 
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οὔτ᾽ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ κακὸν ἔμπεσεν οἴκω, 
ἄνδρες ὑπερφίαλοι: μέγα δὲ δμῶες χατέουσιν 5816 
ἀντίκ δεσποίνης φάσϑαι καὶ ἕκαστα πυϑέσϑαι 
καὶ φαγέμεν πιέμεν τε. ἔπειτα δὲ καί τι φέρεσϑαι 
ἀγρόνδ᾽, οἷά τε ϑυμὸν ἀεὶ δμώεσσιν ἰαίνει."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 380 

οἱ πόποι, ὡς ἄρα τυτϑὸς ἐὼν. Εὔμαιε συβῶτα. 
πολλὸν ἀπεπλάγχϑης σῆς πατρίδος ἠδὲ τοκήων. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
ἠὲ διεπράϑετο πτόλις ἀνδρῶν εὐρυάγυια, 
ἣ ἔνι ναιετάασκε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 885 

ἢ σέγε μουνωϑέντα παρ᾽ οἴεσιν ἢ παρὰ βουσὶν 

ἄνδρες δυσμενέες νηυσὶν λάβον ἠδ᾽ ἐπέρασσαν 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαϑ'᾽, ὁ δ᾽ ἄξιον ὦνον ἔδωκεν" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν 
ξεῖν᾽, ἐπεὶ ἀρ δὴ ταῦτά μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς. 
σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο. πῖνέ τε οἶνον 891 
ἥμενος ς αἵδε δὲ νύκτες ἀϑέσφατοι" ἔστι μὲν εὕδειν, 
ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκούειν: οὐδέ τέ σε χρὴ, 
πρὶν ὥρη. καταλέχϑαι" ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος. 
τῶν δ᾽ ἄλλων ὄτινα κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀνώγει, 895 
εὑδέτω ἐξελϑών" ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 
δειπνήσας ἅμ᾽ ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσϑω. 
νῶϊ δ᾽ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε 
χήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεϑα λευγαλέοισιν, 
ὠνωομένω:" μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνὴρ. 400 
ὅστις δὴ μάλα πολλὰ πάϑῃ καὶ πόλλ᾽ ἐπαληϑῇ. 
τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὃ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς. 
Νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις, 

Ὀρτυγίης καϑύπερϑεν, ὅὕϑιε τροπαὶ ἠελίοιο, 
οὔτι περιπληϑὴς λίην τόσον, ἀλλ᾿ ἀγαϑὴ μὲν, 406 
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εὔβοτος εὔμηλος. οἰνοπληϑὴς. πολύπυρος. 
πείνη δ᾽ οὔποτε δῆμον ἐσέρχεται. οὐδέ τις ἄλλη 
νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν" 
ἀλλ ὅτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φῦλ᾽ ἀνθρώπων, 
ἐλϑὼν ἀργυρότοξος ᾿4πόλλων ᾿Αρτέμιδι ξὺν 410 
οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 

ἔνϑα δύω πόλιες. δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται" 
τῇσιν. δ᾽ ἀμφοτέρῃσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν, 

Κτήσιος Ὀρμενίδης. ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν. 
Ἔνϑα δὲ Φοίνικες ναυσίκλυτοι ἤλυϑον ἄνδρες, 418 

τρῶκται, μυρί᾽ ἄγοντες ἀϑύρματα νηΐ μελαίνῃ. 
ἔσκε δὲ πατρὸς ἐμοῖο γυνὴ Φοίνισσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, 
καλή τε μεγάλη τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυῖα" 
τὴν δ᾽ ἄρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ἠπερύπευον. 
πλυνούσῃ τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρὰ νηὶ 490 
εὐνῇ καὶ φιλότητι, τάτε φρένας ἠπεροπεύει 
ϑηλυτέρῃσι γυναιξὶ. καὶ ἥ κ' εὐεργὸς ἔῃσιν. 
εἰρώτα δὴ ἔπειτα τίς εἴη καὶ πόϑεν ἔλϑοι" 
ἡ δὲ μάλ᾽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ" 

“ἐκ μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἶναι; 425 

χούρη δ᾽ εἴμ᾽ ᾿ἀρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο:" 

ἀλλά μ' ἀνήρπαξαν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες 
ἀγρόϑεν ἐρχομένην. πέρασαν δέτε δεῦρ᾽ ἀγαγόντες 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαϑ'᾽- ὁ δ᾽ ἄξιον ὦνον ἔδωκεν. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἀνὴρ, ὃς ἐμίσγετο λάϑρη᾽ 
ἡ ῥά κε νῦν πάλιν αὖτις ἅμ᾽ ἡμῖν οἴκαδ᾽ ἕποιο, 481 
ὄφρα ἴδῃ πατρὸς καὶ μητέρος ὑψερεφὲς δῶ 
αὐτούς τ᾽; ἡ γὰρ ἔτ᾽ εἰσὶ καὶ ἀφνειοὶ καλέονται." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύϑῳ 
“εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽, εἴ μοι ἐϑέλοιτέ γε. ναῦται; 4835 

ὅρκῳ πιστωϑῆναι ἀπήμονά μ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπάξειν." 
Ὡς ἐφαϑ᾽., οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπώμνυον ὡς ἐκέλευεν. 
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αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον. 
τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύϑῳ 
“σιγῇ νῦν, μή τίς με προσαυδάτω ἐπέεσσιν 440 
ὑμετέρων ἑτάρων, ξυμβλήμενος ἢ ἐν ἀγυιῇ, 
ἤ που ἐπὶ κρήνῃ μή τις ποτὶ δῶμα γέροντι 
ἐλδὼν ἐξείπῃ., ὁ δ᾽ ὀϊσάμενος καταδήσῃ 
δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν δ᾽ ἐπιφράσσετ' ὄλεϑρον. 
ἀλλ᾽ ἔχετ' ἐν φρεσὶ μῦϑον, ἐπείγετε δ᾽ ὥὦνον ὁδαίων. 
ἀλλ ὅτε χεν δὴ νηῦς πλείη βιότοιο γένηται, 446 

ἀγγελίη μοι ἔπειτα ϑοῶς ἐς δώμαϑ' ἱκέσϑω" 

οἴσω γὰρ καὶ χρυσὸν, ὅτις χ᾽ ὑποχείριος ἔλθῃ" 
καὶ δέ κεν ἄλλ᾽ ἐπίβαϑρον ἐγὼν ἐθέλουσά γε δοίην. 
παῖδα γὰρ ἀνδρὸς ἐῆος ἐνὶ μεγάροις ἀτιτάλλω, 450 
κερδαλέον δὴ τοῖον, ἅμα τροχόωντα ϑύραζξε: 
τόν κεν ἄγοιμ᾽ ἐπὶ νηὸς, ὁ δ᾽ ὑμῖν μυρίον ὦνον 
ἄλφοι. ὅπῃ περάσητε κατ ὁλλοϑροόους ἀνθρώπους." 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πρὸς δώματα καλὰ, 

οἱ δ᾽ ἐνιαυτὸν ἅπαντα παρ᾽ ἡμῖν αὖϑι μένοντες 480 
ἐν νηὶ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίλη νηῦς ἤχϑετο τοῖσι νέεσϑαι, 

καὶ τῦτ' ἄρ᾽ ἄγγελον ἡκᾶν:; ὃς ἀγγείλειε γυναικί. 

ἤλυϑ᾽ ἀνὴρ πολύϊδρις ἐμοῦ πρὸς δώματα πατρὸς 

χρύσεον ὅρμον ἔχων. μετὰ δ᾽ ἠλέκτροισιν ἔερτο. 460 
τὸν μὲν ἄρ ἐν μεγάρῳ ὁμωαὶ καὶ πότνια μήτηρ 
χερσίν τ᾽ ἀμφαφύωντο καὶ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶντο, 
ὦνον ἐπισχόμεναι" ὁ δὲ τῇ κατένευσε σιωπῇ. 
ἤτοι ὃ καννεύσας κοίλην ἐπὶ νῆα βεβήκει, 

ἡ δ᾽ ἐμὲ ζειρὸς ἑλοῦσα δόμων ἐξῆγε ϑύραζξε. 465 
εὗρε δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ ἠμὲν δέπα ἠδὲ τραπέξοις 
ἀνδρῶν δαιτυμόνων, οἵ μευ πατέρ᾽ ἀμφεπένοντο. 
οὗ μὲν ἄρ᾽ ἐς ϑῶκον πρόμολον. δήμοιό τε φῆμιν, 
δ 

ἡ δ᾽ αἶψα τρί᾽ ἄλεισα κατακρύψασ᾽ ὑπὸ κόλπῳ 
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ἔκφερεν" αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσιν. 470 
δύσετό τ᾽ ἠέλιος, σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί: 
ἡμεῖς δ᾽ ἐς λιμένα κλυτὸν ἤλθομεν ὦκα κιόντες, 
ἔνϑ᾽ ἄρα Φοινίκων ἀνδρῶν ἦν ὠκύαλος νηῦς. 
οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευϑα, 
νὼ ἀναβησάμενοι" ἐπὶ δὲ Ζεὺς οὖρον ἴαλλεν. 476 
ἑξῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύχτας τε καὶ ἤμαρ᾽ 
ἀλλ: ὅτε δὴ ἕβδομον ἦμαρ ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε Κρονίων, 
τὴν μὲν ἔπειτα γυναῖκα βάλ᾽ "Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 
ἄντλῳ δ᾽ ἐνδούπησε πεσοῦσ᾽ ὡς εἰναλέη κήξ. 
καὶ τὴν μὲν φώκῃσι καὶ ἰχϑύσι κπύρμα γενέσϑαι 480 

ἔκβαλον᾽ αὐτὰρ ἐγὼ λιπόμην ἀκαχήμενος ἤτορφ" 

τοὺς δ᾽ Ἰθάκῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμός τε καὶ ὕδωρ. 

ἔνϑα μὲ “αέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἕοῖσιν. 
οὕτω τήνδε γε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφϑαλμοῖαιν."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ διογενὴς Ὀδυσεὺς ἠμείβετο μύϑῳ 480 
» Εὐμαί,, ἡ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ὄρινας 
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάϑες ἄλγεα ϑυμῷ. 
ἀλλ᾽ ἤτοι σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακῷ ἐσϑλὸν ἔϑηκεν 
Ζεὺς. ἐπεὶ ἀνδρὸς δώματ᾽ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας 
ἠπίου. ὃς δή τοι παρέχει βρῶσίν τε πόσιν τε 490 
ἐνδυκέως. ξώεις δ᾽ ἀγαϑὸν βίον" αὐτὰρ ἔγωγε 
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστέ ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω." 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
καδδραϑέτην δ᾽ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον. ἀλλὰ μίνυνϑα" 
αἶψα γὰρ Ἠὼς ἦλϑεν ἐὔϑρονος. οἱ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 495 
Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστία. κα δ᾽ ἕλον ἱστὸν 
καρπαλίμως. τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρυσσαν ἐρετμοῖς" 
ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσιί' ἐδησαν" 
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης, 
δεῖπνόν τ᾽ ἐντύνοντο κερῶντό τε αἴϑοπα οἷνον. 500 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
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τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἤρχετο μύϑων᾽ 
Ὑμεῖς μὲν νῦν ἄστυδ᾽ ἐλαύνετε νῆα μέλαιναν, 

αὐτὰρ ἐγὼν ἀγροὺς ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας" 
ἑσπέριος δ᾽ εἰς ἄστυ ἰδὼν ἐμὰ ἔργα κάτειμι. 60 
ἠῶϑεν δέ κεν ὕμμιν ὁδοιπόριον παραϑείμην, 
δαῖτ᾽ ἀγαϑὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής 
πῆ γὰρ ἐγὼ, φίλε τέκνον, ἴω; τεῦ δώμαϑ'᾽ ἵκωμαι 
ἀνδρῶν οἱ κραναὴν Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσιν; 510 
ἢ ἰϑὺς σῆς μητρὸς ἴω καὶ σοῖο δόμοιο ;““ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ἄλλως μέν σ᾽ ἂν ἔγωγε καὶ ἡμέτερόνδε κελοίμην 
ἔρχεσϑ'᾽" οὐ γάρ τι ξενίων ποϑή᾽ ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ 
χεῖρον. ἐπεί τοι ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι. οὐδέ σε μήτηρ 
ὄψεται" οὐ μὲν γάρ τι ϑαμὰ μνηστῆρσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 516 
φαίνεται, ἀλλ᾿ ἄπο τῶν ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει. 
ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσκομαι ὃν κεν ἵκοιο, 
Εὐρύμαχον, Πολύβοιο δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν, 
τὸν νῦν ἶσα ϑεῷ Ἰϑακήσιοι εἰσορόωσιν" 690 
καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ μέμονέν τε μάλιστα 
μητέρ᾽ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσῆος γέρας ἕξειν. 
ἀλλὰ τάγε Ζεὺς οἶδεν Ὀλύμπιος, αἰϑέρι ναίων, 
εἴ κέ σφι πρὸ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ἦμαρ." 
Ἃς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 595 

κίρκος, ᾿Δπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος" ἐν δὲ πόδεσσιν 
τίλλε πέλειαν ἔχων. κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε 
μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο. 
τὸν δὲ Θεοκλύμενος ἑτάρων ἀπονόσφι καλέσσας 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν "580 

οΤηλέμαχ;, οὔ τοι ἄνευ ϑεοῦ ἔπτατο δεξιὸς ὄρνις" 
ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα. 
ὑμετέρου δ᾽ οὐκ ἔστι γένος βασιλεύτερον ἄλλο 
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ἐν δήμῳ Ἰθάκης, ἀλλ᾽ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεί."- 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 585 

αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε. ἔπος τετελεσμένον εἴη" 
τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα 
ἘΞ ἐμεῦ, ὡς ἄν τίς δε συναντόμενος μακαρίζοι. β 

Ἦ καὶ Πείραιον προσεφώνεε, πιστὸν ἑταῖρον 

Πείραιε Κλυτίδη. σὺ δέ μοι τάπερ ἄλλα μάλιστα 540 

πείϑῃ ἐμῶν ἑτάρων, οἵ μοι Πύλον εἰς ἅμ᾽ ἕποντο; 
καὶ νῦν μοι τὸν ξεῖνον ἄγων ἐν δώμασι σοῖσιν 
ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν. εἰσόκεν ἔλθω." 

Τὸν δ᾽ αὖ Πείραιος δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα 
»» Τηλέμαχ, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμ-- 

νοις, 545 

τόνδε τ᾽ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δὲ οἵ οὐ ποϑὴ ἔσται." 
Ὡς εἰπὼν ἐπὶ νηὸς ἔβη. ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίρους 

αὐτούς τ᾽ ἀμβαίνειν ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι. 
οἱ δ᾽ αἶψ εἴ ἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καϑίῖζον. 
Τηλέμαχος δ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 550 
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
νηὸς ἀπ ἰκριόφιν: τοὶ δὲ πρυμνήσί ἔλυσαν. 
οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, ὡς ἐκέλευσεν 
Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο" 

τὸν δ᾽ ὦκα προβιβάντα πόδες φέρον, ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν, 
ἔνϑα οἵ ἦσαν ὕες μάλα μυρίαι, σι συβώτης 596 

ἐσθλὸς ἐὼν ἐνίαυεν. ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς͵ 
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ΟΠΔΎΣΣΕΙΑ͂Σ Π. 

Τηλεμάχου ἀναγνωρισμὸς ᾽Οδυσσέως. 

"Γὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν κλισίῃ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 
ἐντύνοντο ἄριστον ἅμ᾽ ἠοῖ. κηαμένω πῦρ, 
ἔχπεμψαν τε νομῆας ἅμ᾽ ἀγρομένοισι σύεσσιν" 
Τηλέμαχον δὲ περίσσαινον κύνες ὑλακόμωροι, 
οὐδ᾽ ὕλαον προσιόντα. νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς 5 

σαίνοντάς τε κύνας. περί τὲ κτύπος ἦλϑε ποδοῖιν. 

αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προδηύδα᾽ 
»Εὐμαί᾽, ἦ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ἑταῖρος 

ἢ καὶ γνώριμος ἄλλος. ἐπεὶ κύνες οὐχ ὑλάουσιν, 
ἀλλὰ περισσαίνουσι" ποδῶν δ᾽ ὑπὸ δοῦπον ἀκούω." 

Οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος. ὅτε οἵ φίλος υἱὸς 11 
ἔστη ἐνὶ προϑύροισι. ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσε συβώτης, 
ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ χειρῶν πέσον ἄγγεα. τοῖς ἐπονεῖτο, 
κιρνὰς αἴϑοπα οἶνον. ὁ δ᾽ ἀντίος ἦλϑεν ἄνακτος, 

κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλὰ 16 
χεῖράς τ᾽ ἀμφοτέρας" ϑαλερὸν δέ οἵ ἔχπεσε δάκρυ. 
ὡς δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἀγαπάζξει 
ἐλθόντ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ. 
μοῦνον τηλύγετον, τῷ ἔπ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσῃ, 
ὡς τότε Τηλέμαχον ϑεοειδέα δῖος ὑφορβὸς 20 
πάντα κύσεν περιφὺς, ὡς ἐκ ϑανάτοιο φυγόντα" 
καί δ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ἶ .Ἤλϑες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος. οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἔγωγε 
ὄψεσϑαι ἐφάμην, ἐπεὶ ὥχεο νηὶ Πύλονδε. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελϑε. φίλον τέκος, ὄφρα δὲ ϑυμῷ 36 
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τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοϑεν ἔνδον ἐόντα. 
οὐ μὲν γάρ τι ϑάμ᾽ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας, 
ἀλλ᾽ ἐπιδημεύεις: ὡς γάρ νύ τοι εὔαδε ϑυμῷ, 
ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορᾶν ἀΐδηλον δμιλον."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 80 
»οἔσσεται οὕτως. ἄττα" σέϑεν δ᾽ ἕνεχ᾽ ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 
ὄφρα σέ τ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καὶ μῦϑον ἀκούσω, 
εἴ μοι ἔτ᾽ ἐν μεγάροις μήτηρ μένει. ἠέ τις ἤδη 
ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνὴ 
χήτει ἐνευναίων κάχ᾽ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα." 86 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε συβώτης. ὄρχαμος ἀνδρῶν 
οὐκαὶ λίην κείνη γε μένει τετληότι ϑυμῶ 
σοῖσιν ἐνὶ μεγάροισιν" ὀϊξυραὶ δέ οἵ αἰεὶ 
φϑίνουσιν νύκτες τε καὶ ἤματα δακρυχεούσῃ."“ 

Ἃς ἄρα φωνήσας οἱ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος. 40 
αὐτὰρ ὅγ᾽ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν. 
τῷ δ᾽ ἕδρης ἐπιόντι πατὴρ ὑπόειξεν Ὀδυσσεύς" 
Τηλέμαχος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἐρήτυε φώνησέν τε 

"Ἡο᾽, ὦ ξεῖν᾽" ἡμεῖς ὃὲ καὶ ἄλλοϑι δήομεν ἕδρην 
σταϑμῷ ἐν ἡμετέρῳ" πάρα δ᾽ ἀνὴρ ὃς καταϑήσει."“ 45 

Ὡς φάϑ'.. ὁ δ᾽ αὐτις ἰὼν κατ ἄρ᾽ ἕζετο. τῷ δὲ συ-- 

βώτης 
χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥῶπας καὶ κῶας ὕπερϑεν" 
ἔνϑα καϑέξετ᾽ ἔπειτα Ὀδυσσῆος φίλος υἱός. 
τοῖσιν δ᾽ αὖ κρειῶν πίνακας παρέϑηκε συβώτης 
ὀπταλέων. ἅ δα τῇ προτέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες, 650 
σῖτον δ᾽ ἐσσυμένως παρενήνεεν ἐν κανέοισιν, 
ἐν δ᾽ ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον" 
αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἷξεν Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 
οἱ δ᾽ ἐπ’ ὀνείαϑ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, δ 
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεε δῖον ὑφορβόν 
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ἅττα, πόϑεν τοι ξεῖνος δδ᾽ ἵκετο; πῶς δέ ἑ ναῦται 
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο; 
οὐ μὲν γάρ τί ἕ πεξὸν ὀΐομαι ἐνθάδ᾽ ἱκέσϑαι."- 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα,60 
“τοιγὰρ ἐγώ τοι. τέκνον. ἀληϑέα πάντ᾽ ἀγορεύσω. 
ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχετα: εὐρειάων, 
φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστεα δινηϑῆναι 
πλαξόμενος" ὡς γάρ οἱ ἐπέκλωσεν τάγε δαίμων. 
νῦν αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐκ νηὸς ἀποδρὰς θ8 

ἤλυϑ'᾽ ἐμὸν πρὸς σταϑμὸν, ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω: 
ἔρξον ὅπως ἐθέλεις" ἱκέτης δέ τοι εὔχεται εἶναι."“" 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
Εὐμαΐ, ἡ μάλα τοῦτο ἔπος ϑυμαλγὲς ἔειπες" 
πῶς γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴκω; ΤῸ 
αὐτὸς μὲν νέος εἰμὲ καὶ οὔπω χερσὶ πέποιϑα 
ἄνδρ᾽ ἀπαμυύνασϑαι,, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ" 
μητρὶ δ᾽ ἐμῇ δίχα ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, 
ἢ αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοί τε μένῃ καὶ δῶμα κομέζῃ, 
εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, 15 
ἢ ἤδη ἅμ᾽ ἕπηται ᾿ἀχαιῶν ὅστις ἄριστος 
ὠνᾶται ἐνὶ μεγάροισιν ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ τεὸν ἵκετο δῶμα, 
ἕσσω μιν χλαῖναν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλὰ, 
δώσω δὲ ξίφος ἄμφηκες καὶ ποσσὶ πέδιλα, 80 
πέμψω δ᾽ ὕὅππη μιν κραδίη ϑυμός τε κελεύει. 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις. σὺ κόμισσον ἐνὶ σταϑμοῖσιν ἐρύξας" 
εἵματα δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα 
ἔδμεναι. ὡς ἂν μή σε κατατρύχῃ καὶ ἑταίρους. 
κεῖσε δ᾽ ἂν οὔ μιν ἔγωγε μετὰ μνηστῆρας ἐῶμι. 88 
ἔρχεσϑαι" λέην γὰρ ἀτάσϑαλον ὕβριν ἔχουσιν" 
μή μιν κερτομέωσιν,. ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἔσσεται αἰνόν. 
πρῆξαι δ᾽ ἀργαλέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα 
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ἄνδρα καὶ ἴφϑιμον,. ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσιν."“ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 

»ὦ φίλ᾽, ἐπεί ϑήν μοι καὶ ἀμείψασϑαι ϑέμις ἐστὶν, 91 

Ἃ μάλα μευ καταδάπτετ᾽ ἀκούοντος φίλον ἦτορ, 
οἷά φατε μνηστῆρας ἀτάσϑαλα μηχανάασϑαι 
ἐν μεγάροις. ἀέκητι σέϑεν τοιούτου ἐόντος. 
εἰπέ μοι ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἢ σέγε λαοὶ 96 
ἐχϑαίρουσ᾽ ἀνὰ δῆμον. ἐπισπόμενοι ϑεοῦ ὀμφῇ, 

ἤ τι κασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι,. ο͵ἵσίπερ ἀνὴρ 
μαρναμένοισι πέποιϑε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται. 

αἱ γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος εἴην τῷδ᾽ ἐπὶ ϑυμῷῶ, 
ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτός 100 
[ἔλϑοι ἀλητεύων᾽ ἔτι γὰρ καὶ ἐλπέδος αἶσα] 

αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾿ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς, 
εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην, 
ἱἐλϑὼν ἐς μέγαρον “αερτιάδεω Ὀδυσῆος.] 
εἰ δ᾽ αὖ μὲ πληϑυῖ δαμασαίατο μοῦνον ἐόντας, 106 
βουλοίμην κ᾽ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισιν 
τεϑνάμεν ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν ἀεικέα ἔργ᾽ ὁράασϑαι., 
ξείνους τε στυφελιζομένους δμωάς τε γυναῖκας 
δυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλὰ, 

καὶ οἶνον διαφυσσόμενον. καὶ σῖτον ἔδοντας 110 
μὰψ αὕτως. ἀτέλεστον. ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
τοιγὰρ ἐγώ τοι. ξεῖνε. μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω. 
οὔτε τί μοι πᾶς δῆμος ἀπεχϑόμενος χαλεπαίνει, 
οὔτε κασιγνήτοις ἐπιμέμφομαι; ο͵ἷσίπερ ἀνὴρ 118 
μαρναμένοισι πέποιϑε. καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται. 
ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωῶσε Κρονίων" 

μοῦνον “αέρτην ᾿Ζρκείσιος υἱὸν ἔτικτεν, 

μοῦνον δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
μοῦνον ἔμ᾽ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν οὐδ᾽ ἀπόνητο. 
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τῷ νῦν δυσμενέες μάλα μυρίοι εἴσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ. 121 
ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 
Ζουλιχίῳ τε Σάμῃ τὲ καὶ ὑλήεντι Ζακύνϑῳ, 
ἠδ᾽ ὅσσοι κραναὴν Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσιν, 
τόσσοι μητέρ᾽ ἐμὴν μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. 135 
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀρνεῖται στυγερὸν γάμον οὔτε τελευτὴν 
ποιῆσαι δύναται" τοὶ δὲ φϑινύϑουσιν ἔδοντες 
οἶκον ἐμόν" τάχα δή μὲ διαρραίσουσι καὶ αὐτόν. 
ἀλλ ἤτοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐν γούνασι κεῖται" 
ἄττα. σὺ δ᾽ ἔρχεο ϑᾶσσον. ἐχέφρονι Πηνελυπείῃ 180 
εἴφ᾽ ὅτι οἵ σῶς εἰμὶ καὶ ἐκ Πύλου εἰλήλουθα. 
αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μενέω, σὺ δὲ δεῦρο νέεσϑαι, 
οἴῃ ἀπαγγείλας" τῶν δ᾽ ἄλλων μήτις ᾿Ζχαιῶν 
πευϑέσθϑω:" πολλοὶ γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης. Εὔμαιε συβῶτα, 
»γιγνώσκω, φρονέω" τάγε δὴ νοέοντι κελεύεις. 186 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
ἢ καὶ “αέρτῃ αὐτὴν ὁδὸν ἄγγελος ἔλϑω 

δυσμόρῳ, ὃς τείως μὲν Ὀδυσσῆος μέγ ἀχεύων 
ἔργα τ᾽ ἐποπτεύεσκε μετὰ δμώων τ᾽ ἐνὶ οἴκ. 140 
πῖνε καὶ ἦσϑ', ὅτε ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἀνώγοι" 
αὐτὰρ νῦν, ἐξ οὗ σύγε ὥχεο νηὶ Πύλονδε, 
οὔπω μέν φασιν φαγέμεν καὶ πιέμεν αὕτως, 
οὐδ᾽ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε 
ἧσται ὀδυρόμενος, φϑινύϑει δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεύφι χρώς." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 146 
»ἄλγιον . ἀλλ ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ’ 

εἰ γερ πῶς εἴη αὐτάγρετα πάντα βφοτοῖσιν, 
πρῶτόν κεν τοῦ πατρὸς ἑλοέίμεϑα νόστιμον ἤμαρ. 
ἀλλὰ σύγ᾽ ἀγγείλας ὀπίσω κίε. μηδὲ κατ ἀγροὺς 150 
πλάξεσϑαι μετ᾽ ἐκεῖνον" ἀτὰρ πρὸς μητέρα εἰπεῖν 
ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα 
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κρύβδην" κείνῃ γάρ κεν ἀπαγγείλειε γέροντι. τ 

Ἦ ῥα καὶ ὥρδε συφορβόν᾽ ὁ δ᾽ εἵλετο χερσὶ πέδιλα, 

δησάμενος δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πύλινδ᾽ ἴεν. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ̓ ἀϑήνην 
λῆϑεν ἀπὸ σταϑμοῖο κιὼν Εὔμαιος ὑφορβὸς, 156 
ἀλλ ἥγε σχεδὸν ἦλϑε᾽ δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικὶ 
καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυέίῃ. 
στῆ δὲ κατ᾽ ἀντέϑυρον κλισίης Ὀδυσῆϊ φανεῖσα" 
οὐδ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἴδεν ἀντίον οὐδ᾽ ἐνόησεν --- 160 
οὐ γάρ πω πάντεσσι ϑεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς --- 
ἀλλ Ὀδυσεύς τε κύνες τε ἴδον. καί ῥ᾽ οὐχ ὑλάοντο, 
χνυζηϑμῷ δ᾽ ἑτέρωσε διὰ σταϑμοῖο φόβηϑεν. 
ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ ὀφρύσι νεῦσε" νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ἐκ δ᾽ ἦλϑεν μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς, 166 
στῆ δὲ πάρουϑ᾽ αὐτῆς" τὸν δὲ προσέειπεν ᾿4ϑήνη 

υΖιογενὲς “αερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
ἤδη νῦν σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ᾽ ἐπέίκευϑε, 
ὡς ἂν μνηστῆρσιν ϑάνατον καὶ κῆρ᾽ ἀραρόντε 
ἔρχησϑον προτὶ ἄστυ περικλυτόν" οὐδ᾽ ἐγὼ αὐτὴ 110 
δηρὸν ἀπὸ σφῶϊν ἔσομαι μεμαυῖα μάχεσϑαι. ἐ 
Ἦ καὶ χρυδείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ᾽ ᾿4ϑήνη. 

φᾶρος μέν οἵ πρῶτον ἐὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα 
ϑῆκ᾽ ἀμφὶ στήϑεσσι, δέμας δ᾽ ὥφελλε καὶ ἥβην. 
ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναϑμοὶ δὲ τάνυσϑεν, 176 
᾿κυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο γενειάδες ἀμφὶ γένειον. 
ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἔρξασα πάλιν κίεν: αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἤϊεν ἐς κλισίην: ϑάμβησε δέ μιν φίλος υἱὸς, 
ταρβήσας δ᾽ ἑτέρωσε βάλ᾽ ὄμματα, μὴ ϑεὸς εἴη, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 180 

»Αλλοῖδός μοι. ξεῖνε. φάνης νέον ἠὲ πάροιϑεν, 
ἄλλα δὲ εἴματ᾽ ἔχεις, καί τοι χρὼς οὐκέϑ᾽ ὁμοῖος. 
ἢ μάλα τις ϑεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν" 
ἀλλ᾽ ἵληϑ', ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ 
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ἠδὲ χρύσεα δῶρα. τετυγμένα" φείδεο δ᾽ ἡμέων." 185 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 

»οοὔτις τοι ϑεός εἰμι" τί μὶ ἀϑανάτοισιν ἐΐσκεις; 
ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων 
πάσχεις, ἄλγεα πολλὰ, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν." 

ἋὩς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ πιρρ εν 190 

δάκρυον ἧκε χαμᾶξε' πάρος δ᾽ ἔχε νωλεμὲς αἰεί. 
Τηλέμαχος δ᾽ --- οὐ γάρ πω ἐπείϑετο ὃν πατέρ᾽ εἶναι --- 

ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
»»Οὐ σύγ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι. πατὴρ ἐμὸς. ἀλλά με δαί- 

μῶν 
ϑέλγεις, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. 196 
οὐ γάρ πῶς ἂν ϑνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο 
τ 

ῷ αὐτοῦ γε νόῳ, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὼν 

ῥηϊδίως ἐθέλων ϑείη νέον ἠὲ γέροντα. 
ἢ γάρ τοι νέον ἦσϑα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο" 
νῦν δὲ ϑεοῖσιν ἔοικας. οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν."- 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
δσεύς 901 

ο» Τηλέμαχ, οὔ σὲ ἔοικε φίλον πατέρ᾽ ἔνδον ἐόντα 
οὔτε τι ϑαυμάξειν περιώσιον οὔτ᾽ ἀγάασϑαι:" 
οὐ μὲν γάρ τοι ἐτ᾽ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθ ἀδ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
ἀλλ᾽ δδ᾽ ἐγὼ τοιόσδε. παϑὼν κακὰ. πολλὰ δ᾽ ἀληϑ εἰς, 
ἤλυϑον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 206 
αὐτάρ τοι τόδε ἔργον ᾿4ϑηναίης ἀγελείης, 
ἥτε μὲ τοῖον ἔϑηκεν., ὅπως ἐθέλει" δύναται γάρ᾽ 
ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντι. 910 
ῥηΐδιον δὲ ϑεοῖσι. τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
ἠμὲν κυδῆναι ϑνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι." 
Ὃς ἄρα φωνήσας κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, Τηλέμαχος δὲ 

ἀμφιχυϑεὶς πατέρ᾽ ἐσθλὸν ὀδύρετο, δάκρυα λείβων. 



ΟΖΥΣΣΕΊΙΑ͂Σ ΧΥΙ. 257 

ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ὑφ᾽ ἵμερος ὦρτο γόοιο" 916 
κλαῖον δὲ λιγέως. ἀδινώτερον ἤ τ οἰωνοὶ, 
φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἱἵσίτε τέκνα 
ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος πετεηνὰ γενέσθαι" 
ὡς ἄρα τοίγ᾽ ἐλεεινὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον. 
καί νύ κ' ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 290 
εἰ μὴ Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ᾽ αἶψα 
Ποίῃ γὰρ νῦν δεῦρο. πάτερ φίλε. νηΐ σε ναῦται 

ἤγαγον εἰς Ιϑάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο: 
οὐ μὲν γάρ τί σὲ πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ᾽ ἵκέσϑαι.“. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 

»,ατοιγὰρ ἐγώ τοι, τέκνον. ἀληϑείην καταλέξω. 256 
Φαίηκές μ᾽ ἄγαγον ναυσίκλυτοι. οἵτε καὶ ἄλλους 
ἀνθρώπους πέμπουσιν. ὅτις σφέας εἰσαφίκηται" 
καί μ' εὔδοντ᾽ ἐν νηὶ ϑοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες 
κάτϑεσαν εἰς Ἰθάκην, ἔπορον δέ μοι ἀγλαὰ δῶρα, 
χαλκόν τὲ χρυσὸν τε ἅλις ἐσθῆτά 8᾽ ὑφαντήν. 381 
καὶ τὰ μὲν ἐν σπήεσσι ϑεῶν ὥτητι κέονται" 
νῦν αὖ δεῦρ᾽ ἱχόμην ὑποϑημοσύνῃσιν ᾿ἀϑήνης. 
ὄφρα κε δυσμενέεσσι φόνου πέρι βουλεύσωμεν. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριϑμήσας κατάλεξον, 385 

ὄφρ᾽ εἰδέω ὅσσοι τε καὶ οἵτινες ἀνέρες εἰσίν" 
καί κεν ἐμὸν κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας 
φράσσομαι., εἴ κεν νῶϊ δυνησόμεϑ'᾽ ἀντιφέρεσϑαι 
μούνω ἄνευϑ᾽ ἄλλων. ἢ καὶ διξησόμεϑ' ἄλλους." 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 3240 
»"ὧ; πάτερ, ἤτοι σεῖο μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον, 
χεῖράς τ᾽ αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν" 
ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες" ἄγη μ' ἔχει" οὐδέ κεν εἴη 
ἄνδρε δύω πολλοῖσι καὶ ἰφϑέμοισι μάχεσϑαι. 9344 
μνηστήρων δ᾽ οὔτ᾽ ἀρ δεκὰς ἀτρεχὲς οὔτε δύ᾽ οἷαι. 
ἀλλὰ πολὺ πλέονες τάχα δ᾽ εἴσεαι ἐνθάδ᾽ ἀριϑμόν. 

Ἠοπιοτὶ Οἀγϑββθᾶ. 17 
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ἐχ μὲν Δουλιχίοιο δύω καὶ πεντήκοντα 
κοῦροι κεχριμένοι. ἕξ δὲ δρηστῆρες ἕπονται" 
ἐκ δὲ Σάμης πίσυρές τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν, 

ἐκ δὲ Ζακύνϑου ἔασιν ἐείκοσι κοῦροι ᾿4χαιῶν, 250 
ἐκ δ᾽ αὐτῆς Ἰϑάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι, 
καί σφιν ἅμ᾽ ἐστὶ Μέδων κῆρυξ καὶ ϑεῖος ἀοιδὸς 
καὶ δοιὼ ϑεράποντε. δαήμονε δαιτροσυνάων. 
τῶν εἴ κεν πάντων ἀντήσομεν ἔνδον ἐόντων, 
μὴ πολύπικρα καὶ αἰνὰ βίας ἀποτίσεαι ἐλθών. 555 
ἀλλὰ σύγ᾽, εἰ δύνασαί τιν᾽ ἀμύντορα μερμηρίξαι, 
φράξευ. ὃ κέν τις νῶϊν ἀμύνοι πρόφρονι ϑυμῷ."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 
τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω. σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον" 
καὶ φράσαι εἴ κεν νῶϊν ᾿ϑήνη σὺν Ζιὶ πατρὶ 260 
ἀρκέσει. ἠέ τιν᾽ ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω."“" 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ο»οἐσϑλώ τοι τούτω γ᾽ ἐπαμύντορε, τοὺς ἀγορεύεις. 
ὕψι περ ἐν νεφέεσσι καϑημένω" ὧτε καὶ ἄλλοις 
ἀνδράσι τε κρατέουσι καὶ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν.“ 368 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 
οὐ μέν τοι κείνω γε πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσεσϑον 
φυλόπιδος κρατερῆς, ὑπότε μνηστῆρσι καὶ ἡμῖν 
ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι μένος κρίνηται Ἄρηος. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἔρχευ ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 310 
οἴκαδε, καὶ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμίλει" 

αὐτὰρ ἐμὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον ἄξει. 
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι. 
εἰ δέ μ᾽ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ 
τετλάτω ἐν στήϑεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο, 275 
ἤνπερ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι ϑύραξε 
ἢ βέλεσιν βάλλωσι: σὺ δ᾽ εἰσορόων ἀνέχεσϑαι. 
ἀλλ᾽ ἤτοι παύεσϑαι ἀνωγέμεν ἀφροσυνάων, 
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μειλιχίοις ἐπέεσσι παραυδῶν᾽ οἱ δέ τοι οὔτι 
πείσονται" δὴ γάρ σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ. 280 
[ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν: 
ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ ϑήσει ᾿4ϑήνη, 
νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ. σὺ δ᾽ ἔπειτα νοήσας 
ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ᾿4ρήϊα τεύχεα κεῖται 
ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ ϑαλάμου καταϑεῖναι ἀείρας 2895 
πάντα μάλ᾽ " αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσιν 
παρφάσϑαι, ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποϑέοντες᾽ 
"ἐκ καπνοῦ κατέϑην"᾽. ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει 
οἷά ποῖε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς. 
ἀλλὰ κατήκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 290 
πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ ϑῆκε Κρονίων, 
μή πως οἰνωϑέντες. ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, 
ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα 
καὶ μνηστύν- αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος." 
νῶϊν δ᾽ οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε 995 
χαλλιπέειν καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσϑαι, 
ὡς ἂν ἐπιϑύσαντες ἑλοίμεϑα᾽ τοὺς δέ χ᾽ ἔπειτα 

Παλλὰς ᾿4ϑηναίη ϑέλξει καὶ μητίετα Ζεύς. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
εἰ ἐτεόν γ᾽ ἐμός ἐσσι καὶ αἵματος ἡμετέροιο, 800 
μήτις ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος, 
μήτ᾽ οὖν Δαέρτης ἴστω τόγε μήτε συβώτης 

μήτε τις οἰκήων μήτ᾽ αὐτὴ Πηνελύπεια, 
ἀλλ᾽ οἷοι σύ τ᾽ ἐγώ τε γυναικῶν γνώομεν ἰϑύν᾽" 

καί κέτεο δμώων ἀνδρῶν ἔτι πειρηϑεῖμεν, 805 
ἠμὲν ὅπου τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε ϑυμῷ, 
ἠδ᾽ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ᾽ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός 
»»ὦ πάτερ, ἤτοι ἐμὸν ϑυμὸν καὶ ἔπειτά γ᾽, ὀΐω, 
γνώσεαι" οὐ μὲν γάρ τι χαλιφροσύναι γέ μ᾽ ἔχουσιν" 

ΠῚ 
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ἀλλ᾽ οὔτοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσϑαι ὀΐω 811 
ἡμῖν ἀμφοτέροισι" σὲ δὲ φράξεσϑαι ἄνωγα. 
δηϑὰ γὰρ αὕτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίξων, 
ἔργα μετερχόμενος" τοὶ δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι 
χρήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον οὐδ᾽ ἔπι φειδώ. 815 
ἀλλ ἤτοι σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασϑαι ἄνωγα, 
αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάξουσι καὶ αἵ νηλιτεῖς εἰσίν" 

ἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε κατὰ σταϑμοὺς ἐθέλοιμι 
ἡμέας πειράζειν. ἀλλ᾽ ὕστερα ταῦτα πένεσϑοαι, 
εἰ ἐτεόν γέ τι οἶσϑα 4]ιὸς τέρας αἰγιόχοιο."“ 890 
Ὥς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ᾽ Ἰϑάκηνδε κατήγετο νηῦς εὐεργὴς, 
ἢ φέρε Τηλέμαχον Πυλόϑεν καὶ πάντας ἑταίρους. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς ἵκοντο, 
νῇα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπὶ ἠπείροιο ἔρυσσαν, 835 
τεύχεα δέ σφ᾽ ἀπένεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες. 
αὐτίκα δ᾽ ἐς Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δῶρα. 
αὐτὰρ κήρυχα πρόεσαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος, 
ἀγγελίην ἐρέοντα περίφρονι Πηνελοπείῃ, 

οὕνεκα Τηλέμαχος μὲν ἐπὶ ἀγροῦ, νῆα δ᾽ ἀνώγει 380 
ἄστυδ᾽ ἀποπλείειν. ἵνα μὴ δείσασ᾽ ἐνὶ ϑυμῦ 
ἰφϑίμη βασίλεια τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβοι. 
τὼ δὲ συναντήτην κῆρυξ καὶ δῖος ὑφορβὸς 
τῆς αὐτῆς ἕνεκ᾽ ἀγγελίης. ἐρέοντε γυναικί. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο δόμον ϑείου βασιλῆος, 885 
κῆρυξ μέν ῥα μέσῃσι μετὰ δμωῇσιν ἔειπεν 
Ηδὴ τοι, βασίλεια, φίλος παῖς εἰλήλουϑεν."" 

Πηνελοπείῃ δ᾽ εἶπε συβώτης ἄγχι παραστὰς 
πάνϑ᾽. ὅσα οἱ φίλος υἱὸς ἀνώγει μυϑήσασϑαι. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπεν, 840 
βῆ δ᾽ ἴμεναι μεϑ'᾽ ὕας. λίπε δ᾽ ἕρκεά τε μέγαρόν τε. 

Μνηστῆρες δ᾽ ἀκάχοντο κατήφησάν τ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
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ἐκ δ᾽ ἦλϑον μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς, 
αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ϑυράων ἑδριόωντο. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς. ἡρχ ἀγορεύειν" 

Ὁ, φίλοι. ἦ μέγα ἔργον ὑπερφιάλως τετέλεσται 846 

Τηλεμάχῳ ὁδὸς ἥδε" φάμεν δέ οἵ οὐ τελέεσϑαι. 
ἀλλ᾿ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν, ἥτις ἀρίστη, 
ἐς δ᾽ ἐρέτας ἁλιῆας ἀγείρομεν. οἵ κε τάχιστα 
κείνοις ἀγγείλωσι ϑοῶς οἶκόνδε νέεσϑαι."“ 850 

Οὔπω πᾶν εἴρηϑ᾽, ὅτ᾽ ἄρ᾽ ᾿μφίνομος ἴδε νῆα, 
στρεφϑεὶς ἐκ χώρης, λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς, 
ἱστία τὲ στέλλοντας ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας. 

ἡδὺ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷς ἑτάροισιν 

ΛΜῆή τιν᾽ ἔτ᾽ ἀγγελίην ὀτρύνομεν᾽ οἵδε γὰρ ἔνδον. 

ἤ τίς σφιν τόδ᾽ ἔειπε ϑεῶν, ἢ εἴσιδον αὐτοὶ 806 
νῆα παρερχομένην, τὴν δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι."" 
Ὡς ἐφαϑ΄᾽. οἱ δ᾽ ἀνστάντες ἔβαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης, 

αἶψα δὲ νῆα μέλαιναν ἐπὶ ἠπείροιο ἔρυσσαν, 
τεύχεα δέ σφ᾽ ἀπένεικαν ὑπέρϑυμοι ϑεράποντες. 860 
αὐτοὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν κίον ἀϑοόοι. οὐδὲ τιν ἄλλον 
εἴων οὔτε νέων μεταΐξειν οὔτε γερόντων. 
τοῖσιν δ᾽ ̓ ἀντίνοος μετέφη. Εὐπείϑεος υἱός. 

νῷ, πόποι, ὡς τόνδ᾽ ἄνδρα ϑεοὶ κακότητος ἔλυσαν. 
ἤματα μὲν σκοποὶ ἷξον ἐπ᾽ ἄκριας ἡνεμοέσσας 865 
αἰὲν ἐπασσύτεροι" ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 
οὔποτ᾽ ἐπ᾿ ἤἠπείρου νύκτ᾽ ἄσαμεν. ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
νηὶ ϑοῇ πλείοντες ἐμίμνομεν Ἠῶ δῖαν, 

Τηλέμαχον λοχόωντες, ἵνα φϑίσωμεν ἑλόντες 

αὐτόν: τὸν δ᾽ ἄρα τέως μὲν ἀπήγαγεν οἴκαδε δαίμων, 
ἡμεῖς δ᾽ ἐνθάδε οἵ φραξώμεϑα λυγρὸν ὄλεθρον 87| 
Τηλεμάχῳ, μηδ᾽ ἧμας ὑπεκφύγοι" οὐ γὰρ ὀΐω 
τούτου γε ζώοντος ἀνύσσεσϑαι τάδε ἔργα. 
αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ τὲ νόῳ τε, 
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λαοὶ δ᾽ οὐκέτι πάμπαν ἐφ᾽ ἡμῖν ἦρα φέρουσιν 815 
ἀλλ᾽ ἄγετε, πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασϑαι ᾿ἀχαιοὺς 
εἰς ἀγορήν -- οὐ γάρ τι μεϑησέμεναί μιν ὀΐω, 
ἀλλ᾿ ἀπομηνίσει, ἐρέει δ᾽ ἐν πᾶσιν ἀναστὰς 
οὕνεκά οἵ φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν οὐδ᾽ ἐκίχημεν" 
οἵ δ᾽ οὐκ αἰνήσουσιν ἀκούοντες κακὰ ἔργα" 880 
μή τι κακὸν ῥέξωσι καὶ ἡμέας ἐξελάσωσιν 
γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ᾽ ἀφικώμεϑα δῆμον --- 
ἀλλὰ φϑέωμεν ἑλόντες ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος 
ἢ ἐν ὁδῷ᾽ βίοτον δ᾽ αὐτοὶ καὶ κτήματ' ἔχωμεν, 
δασσάμενοι κατὰ μοῖραν ἐφ᾽ ἡμέας, οὐκία δ᾽ αὐτε 885 
κείνου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ᾽ ὅστις ὀπυίοι. 
εἰ δ᾽ ὑμῖν ὅδε μῦϑος ἀφανδάνει., ἀλλὰ βόλεσϑε 
αὐτόν τε ξώειν καὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα, 
μή οἱ χρήματ᾽ ἔπειτα ἅλις ϑυμηδέ ἢ ἔδωμεν 
ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, ἀλλ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος 890 
μὠνάσϑω ἐέδνοισιν διζήμενος ἡ δέ κ' ἔπειτα 
γήμαιϑ'᾽ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλϑοι."“ 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

τοῖσιν δ᾽ ᾿Δἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν, 
Νίσου φαίδιμος υἱὸς, ᾿ἡρητιάδαο ἄνακτος, 895 
ὅς ῥ᾽ ἐκ ΖΔίουλιχίου πολυπύρου, ποιήεντος, 
ἡγεῖτο μνηστῆρσι. μαλιστα δὲ Πηνελοπείῃ 
ἥνδανε μύϑοισι;" φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῇσιν᾽ 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

᾽ῷ, φίλοι, οὐκ ἂν ἔγωγε κατακτείνειν ἐθέλοιμι 

Τηλέμαχον δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊον ἐστιν 401] 
χτείνειν: ἀλλὰ πρῶτα ϑεῶν εἰρώμεϑα βουλᾶς. 
εἰ μέν κ᾽ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο ϑέμιστες, 
αὐτός τε κτενέω τούς τ᾽ ἄλλους πάντας ἀνώξω: 
εἰ δέ κ ἀποτρωπῶσι ϑεοὶ, παύσασϑαι ἄνωγα.“ 405 
Ἃς ἔφατ᾽ ᾿ἀμφίνομος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 
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αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνστάντες ἔβαν δόμον εἰς Ὀδυσῆος, 
ἐλθόντες δὲ καϑῖξον ἐπὶ ξεστοῖσι ϑορόνοισιν. 
Ἡ δ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε περίφρων Πηνελόπεια, 

μνηστήφεσσι φανῆναι ὑπέρβιον ὕβριν ἔχουσιν. 410 

πεύϑετο γὰρ οὗ παιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ὄλεϑρον᾽ 
κῆρυξ γάρ οἱ ἔειπε Μέδων. ὃς ἐπεύϑετο βουλᾶς. 

βῆ δ᾽ ἰένα: μέγαρόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 
στῆ ῥα παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 418 
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα, 
᾿Αντίένοον δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ ὀνόμαξεν᾽ 

»Αντίνο΄, ὕβριν ἔχων. κακομήχανε, καὶ δέ σέ φασιν 
ἐν δήμῳ ᾿Ιϑάκης μεϑ' ὁμήλικας ἔμμεν ἄριστον 
βουλῇ καὶ μύϑοισι: σὺ δ᾽ οὐκ ἄρα τοῖος ἔησϑα. 430 
μάργε, τέη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ ϑάνατόν τε μόρον τε 
ῥάπτεις. οὐδ᾽ ἱκέτας ἐμπάξεαι,. οἷσιν ἄρα Ζεὺς 
μάρτυρος; οὐδ᾽ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν. 
ἢ οὐκ οἶσϑ᾽ ὕτε δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵκετο φεύγων, 
δῆμον ὑποδδείσας; δὴ γὰρ κεχολώατο λίην, 425 
οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν 

ἤκαχε Θεσπρωτούς: οἱ δ᾽ ἡμῖν ἄρϑμιοι ἦσαν" 
τόν ῥ᾽ ἔϑελον φϑῖσαι καὶ ἀπορραῖσαι φίλον ἦτορ 

. ἠδὲ χατὰ ξωὴν φαγέευιν μενοεικέα πολλήν᾽" 
ἀλλ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένους περ. 480 
τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, μνάα δὲ γυναῖκα 
παῖδά τ᾽ ἀποκτείνεις. ἐμὲ δὲ μεγάλως ἀκαχίξεις" 
ἀλλά σε παύσασϑαι κέλομαι καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἀντίον ηὔδα 
οκούρη Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 485 
ϑάρσει" μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 
οὐχ ἔσϑ᾽ οὗτος ἀνὴρ οὐδ᾽ ἔσσεται οὐδὲ γένηται, 
ὅς κεν Τηλεμάχῳ σῷ υἱέϊ χεῖρας ἐποίσει 
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ξώοντός γ᾽ ἐμέϑεν καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο. 
ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσταιῬ 440 
αἶψά οἱ αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ 
ἡμετέρῳ, ἐπειὴ καὶ ἐμὲ πορλίπκορϑος Ὀδυσσεὺς 
πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος χρέας ὀπτὸν 

ἐν χείρεσσιν ἔϑηκεν,. ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυϑρόύν. 
τῷ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν 446 
ἀνδρῶν. οὐδέ τί μιν ϑάνατον τρομέεσϑαι ἄνωγα 
ἔκ γε μνηστήρων: ϑεόϑεν δ᾽ οὐκ ἔστ ἀλέασϑαι."“ 
Ἃς φάτο ϑαρσύνων, τῷ δ᾽ ἤρτυεν αὐτὸς ὄλεϑρον. 

ἡ μὲν ἄφ᾽ εἰσαναβᾶσ᾽ ὑπερώϊα σιγαλόεντα 
κλαῖεν ἔπειτ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν. ὄφρα οἱ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿ϑήνη. 4951 
Ἑσπέριος δ᾽ Ὀδυσὴϊ καὶ υἷέϊ δῖος ὑφορβὸς 

ἤλυϑεν" οἱ δ᾽ ἄρα δόρπον ἐπισταδὸν ὡπλίζοντο. 
σῦν ἵἱερεύσαντες ἐνιαύσιον. αὐτὰρ ᾿4ϑήνη, 
ἄγχι παρισταμένη. “αερτιάδην Ὀδυσῆα 
ῥάβδῳ πεπληγυῖα πάλιν ποίησε γέροντα; 
λυγρὰ δὲ εἵματα ἕσσε περὶ χροΐ, μή ἑ συβώτης 
γνοίη ἐσάντα ἰδὼν καὶ ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ 
ἔλϑοι ἀπαγγέλλων μηδὲ φρεσὶν εἰρύσσαιτο. 

Τὸν καὶ Τηλέμαχος πρότερος πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 
»»ἤἥ ἦλθες, δ᾽ Εὔμαιε. τέ δὴ κλέος ἔστ᾽ ἀνὰ ἄστυ; 461 
] ῥ᾽ ἤδη μνηστῆφες ἀγήνοφες ἔνδον ἕασιν 

ἐκ λόχου. ἢ ἔτι μὲ αὐτ' εἰρύαται οἴκαδ᾽ ἰόντα" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης: Εὔμαιε συβῶτα. 

»οὐκ ἔμελέν μοι ταῦτα μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσϑαι 465 

ἄστυ καταβλώσκοντα" τάχιστά με ϑυμὸς ἀνώγει 

ἀγγελίην εἰπόντα πάλιν δεῦρ᾽ ἀπονέεσϑαι. 

ὥμήφησε δέ μοι παρ᾽ ἑταίρων ἄγγελος ὠκὺς, 
κῆρυξ, ὃς δὴ πρῶτος ἔπος σῇ μητρὶ ἔειπεν. 469 

ἄλλο δέ τοι τόγε οἶδα᾽ τὸ γὰρ ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν. 

»»- οι οι 

"Ὁ 
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ἤδη ὑ ὑπὲρ πόλιος, ὅϑι ϑ᾽ Ἕρμαιος λόφος ἐστὶν, 

Ἶα κιῶν, ὅτε νῆα ϑοὴν ἰδόμην κατιοῦσαν 
ἐς λιμέν᾽ ἡμέτερον" πολλοὶ δ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐν αὐτῇ, 
βεβρίϑει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν᾽ 
καὶ σφέας ὠΐσϑην τοὺς ἔμμεναι. οὐδέ τι οἶδα.“ς 475 

Ἃς φάτο, μείδησεν δ᾽ ἱερὴ ὶς Τηλεμάχοιο 
ἐς πατέρ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν, ἀλέεινε δ᾽ ὑφορβόν. 
Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 480 
κοίτου τε μνήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ΟΔΥΣΖΣΕΙΑ͂Σ Ρ. 

Τηλεμάχου ἐπάνοδος εἰς ᾿Ιϑάκην. 

ἬἭμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη βοδοδόχτυλος Ἠὼς, 
δὴ τότ᾽ ἔπειϑ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 
Τηλέμαχος. φίλος υἱὸς ᾿Οδυσσῆος ϑείοιο. 
εἴλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος. ὅδ οἵ παλάμηφιν ἀρήρει, 
ἄστυδε ἱέμενος. καὶ ξὸν προσέειπε συβώτην 5 
3 ,γάττ᾽, ἤτοι μὲν ἐγὼν εἶμ᾽ ἐς πόλιν Σ ὄφρα μὲ μήτηρ 
ὄψεται" οὐ γάρ μὲν πρόσϑεν παύσεσϑαι ὀΐω 
χλαυϑμοῦ τὲ στυγεροῖο γόοιό τε δακρυόεντος, 
πρίν γ᾽ αὐτόν με ἔδηται" ἀτὰρ σοίγ' ὧδ᾽ ἐπιτέλλω. 

τὸν ξεῖνον δύστηνον ἄγ᾽ ἐς πόλιν. ὄφρ᾽ ἂν ἐκεῖθι. τὸ 

δαῖτα πτωχεύῃ" δώσει δέ οἵ ὅς κ᾽ ἐθέλῃσιν 
πύρνον καὶ κοτύλην" ἐμὲ δ᾽ οὔπως ἔστιν ἅπαντας 
ἀνθρώπους ἀνέχεσϑαι. ἔχοντά περ ἄλγεα ϑυμῷ. 
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ὁ ξεῖνος δ᾽ εἴπερ μάλα μηνίει. ἄλγιον αὐτῷ 
ἔσσεται" ἢ γὰρ ἐμοὶ φίλ᾽ ἀληϑέα μυϑήσασϑαι.“ 15 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυο-- 
δεύς 

ὦ φίλος. οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσϑαι μενεαίνω" 
πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ᾽ ἀγροὺς 
δαῖτα πτωχεύειν: δώσει δέ μοι ὃς κ' ἐθέλῃσιν. 
οὐ γὰρ ἐπὶ σταϑμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμὶ, 30 
ὥστ᾽ ἐπιτειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιϑέσϑαι. 
ἀλλ ἔρχευ: ἐμὲ δ᾽ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, τὸν σὺ κελεύεις. 
αὐτίκ᾽ ἐπεί κε πυρὸς ϑερέω ἀλέη τε γένηται. 
αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματ᾽ ἔχω κακά" μή μὲ δαμάσσῃ 
στίβη ὑπηοίη: ἕκαϑεν δέτε ἄστυ φάτ᾽ εἶναι."“ ΡῈ: 
Ὡς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὰ σταϑμοῖο βεβήκει, 

κραιπνὰ ποσὶ προβιβὰς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκανε δόμους εὐναιετάοντας, 
ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν, 
αὐτὸς δ᾽ εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λαῖνον οὐδόν. 80 

Τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια, 
κώεα καστορνῦσα ϑφόνοις ἔνι δαιδαλέοισιν- 
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰϑὺς κίεν: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλαι 
ὁμωαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέϑοντο, 
καὶ κύνεον ἀγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὥμους. 88 
Ἢ δ᾽ ἴεν ἐκ ϑαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 

᾿Αρτέμιδι ἰκέλη ἠξ χρυσέῃ ᾿Δἀφροδίτῃ, 
ἀμφὶ δὲ παιδὲ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα, 
κύσσε δέ μιν κεφαλήν τὲ καὶ ἄμφω φάεα καλὰ, 
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 40 

.,Ἤλϑες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος. οὔ σ᾽ ἔτ ἔγωγε 
ὄψεσϑαι ἐφάμην. ἐπεὶ ὥχεο νηὶ Πύλονδε 
λάϑρη. ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς."- 
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Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 45 
μῆτερ ἐμὴ. μή μοι γόον ὄρνυϑι μηδέ μοι ἦτορ 
ἐν στήϑεσσιν ὄρινε φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεϑρον᾽" 
ἀλλ᾽ ὑδρηναμένη, καϑαρὰ χροὶ εἴμαϑ' ἑλοῦσα, 
[εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν) 
εὔχεο πᾶσι ϑεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας 50 
ῥέξειν. αἴ κέ ποϑι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἀγορὴν ἐσελεύσομαι., ὄφρα καλέσσω 
ξεῖνον. ὅτις μοι κεῖϑεν ἅμ᾽ ἕσπετο δεῦρο κιόντι. 
τὸν μὲν ἐγὼ προὔπεμψα σὺν ἀντιϑέοις ἑτάροισιν, 
Πείραιον δέ μιν ἠνώγεα προτὶ οἶκον ἄγοντα δ 
ἐνδυκέως φιλέειν καὶ τιέμεν. εἰσόκεν ἔλϑω.“" 
Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος. 

ἡ δ᾽ ὑδρηναμένη. καϑαρὰ χροὶ εἴμαϑ'᾽ ἑλοῦσα, 
εὔχετο πᾶσι ϑεοῖσι τεληέσσας ἑκατόμβας 
ῥέξειν, αἴ κέ ποϑι Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τελέσσῃ. 60 

Τηλέμαχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα διὲκ μεγάροιο βεβήκει 
ἔγχος ἔχων. ἅμα τῶγε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 
ϑεσπεσίην δ᾽ ἄρα τῷγε χάριν κατέχευεν 4ϑήνη; 
τὸν δ᾽ ἄρα πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον ϑηεῦντο. 
ἀμφὶ δέ μιν μνηστῆρες ἀγήνορες ἠγερέϑοντο 66 
ἔσϑλ᾽ ἀγορεύοντες. κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμευον. 
αὐτὰρ ὁ τῶν μὲν ἔπειτα ἀλεύατο πουλὺν ὅμιλον, 
ἀλλ ἵνα Μέντωρ ἧστο καὶ άντιφος ἠδ᾽ ᾿Δλιϑέρσης, 
οἵτε οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι, 
ἔνϑα καϑέξετ᾽ ἰών τοὶ δ᾽ ἐξερέεινον ἕκαστα. το 
τοῖσι δὲ Πείραιος δουρικλυτὸς ἐγγύϑεν ἦλϑεν 
ξεῖνον ἄγων ἀγορήνδε διὰ πτόλιν: οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 
Τηλέμαχος ξείνοιο ἑκὰς τράπετ᾽, ἀλλὰ παρέστη. 
τὸν καὶ Πείραιος πρότερος πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

»» Τηλέμαχ, αἶψ᾽ ὄτρυνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα γυναῖκας, 
ὥς τοι δῶρ᾽ ἀποπέμψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκεν.““ 16 
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Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οΠείραι᾽, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 
εἴ κεν ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισιν 
λάϑρη κτείναντες πατρώϊα πάντα δάσωνται, 80 
αὐτὸν ἔχοντά σε βούλομ᾽ ἐπαυρέμεν., ἤ τινὰ τῶνδε" 
εἰ δέ χ᾽ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ Κῆρα φυτεύσω, 
δὴ τότε μοι χαίροντι φέρειν πρὸς δώματα χαίρων. 44 

τς εἰπὼν ξεῖνον ταλαπείριον. ἦγεν ἐς οἶκον. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἵκοντο δόμους εὐναιετάοντας, 8 
χλαίνας μὲν κατέϑεντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε, 

ἐς δ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. } 
τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲ χιτῶνας, 
ἔκ ῥ᾽ ἀσαμίνϑων βάντες ἐπὶ κλισμοῖσι καϑίῖζον. 90 
χέρνιβα δ᾽ ἀμφέπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος. 
νίψασϑαι" παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα. χαριξομένη παρεόντων. 96 
μήτηρ δ᾽ ἀντίον ἷξε παρὰ σταϑμὸν μεγάροιο 
κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ᾽ ἠλάκατα στρωφῶσα. 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαϑ' ἑτοῖμα προκεέμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια" 100 
Τηλέμαχ, ἤτοι ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 

λέξομαι εἰς εὐνὴν. ἣ μοι στονόεσσα τέτυκται, 
αἰεὶ δάκρυσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη. ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς 
ὥχεϑ᾽ ἅμ᾽ ᾿ἀτρείδῃσιν ἐς Ἴλιον: οὐδέ μοι ἔτλης. 
πρὶν ἐλϑεῖν μνηστῆρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα, 10ὅ 
νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν. εἴ που ἄκουσας." 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οοτοιγὰρ ἐγώ τοι. μῆτερ. ἀληϑείην καταλέξω. 
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ὠχόμεϑ᾽ ἔς τε Πύλον καὶ Νέστορα, ποιμένα λαῶν" 
δεξάμενος δέ μὲ κεῖνος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν 110 
ἐνδυκέως ἐφίλει, ὡσεί τε πατὴρ ἕξὸν υἱὸν 
ἐλϑόντα χρόνιον νέον ἄλλοϑεν. ὡς ἐμὲ κεῖνος 
ἐνδυκέως ἐκόμιζε σὺν υἱάσι κυδαλίμοισιν. 
αὐτὰρ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος οὔποτ᾽ ἔφασκεν, 
ξωοῦ οὐδὲ ϑανόντος. ἐπιχϑονέων τευ ἀκοῦσαι" 
ἀλλά μ᾽ ἐς ̓ Δτρείδην. δουρικλειτὸν Μενέλαον, 116 
ἵπποισι προὔπεμψε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν. 
ἔνϑ᾽ ἴδον ᾿4ργείην ᾿Ελένην. ἧς εἵνεκα πολλὰ 
᾿φργεῖοι Τρῶές τε ϑεῶν ἰότητι μόγησαν. 
εἴρετο δ᾽ αὐτίκ ἔπειτα βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος 120 
ὅττευ χρηΐξων ἱκόμην “ακεδαίμονα δῖαν 
αὐτὰρ ἐγὼ τῷ πᾶσαν ἀληϑείην κατέλεξα" 
καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 
“ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ κρατερόφρονος ἀνδρὸς ἐν 

εὐνῇ 
ἤϑελον: εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοὶ ἐόντες. 130 
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος 
νεβροὺς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαϑηνοὺς 

χνημοὺς ἐξερέῃσι καὶ ἄγκεα ποιήεντα 
βοσκομένη. ὁ δ᾽ ἔπειτα ξὴν εἰσήλυϑεν εὐνὴν, - 
ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, .180 
ὡς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. 
αἱ γὰρ. Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4ϑηναίη καὶ άπολλον, 
τοῖος ἐὼν οἷός ποτ᾽ ἐὐκτιμένῃ ἐνὶ “έσβῳ 
ἐξ ἔριδος Φιλομηλείδῃ ἐπάλαισεν ἀναστὰς, 
κὰδ δ᾽ ἔβαλε κρατερῶς. κεχάροντο δὲ πάντες ᾿Δχαιοὶ, 
τοῖος ἐὼν μνηστῆρσιν ὁμιλήσειεν Ὀδυσσεύς" 186 
πάντες κ' ὠκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. 
ταῦτα δ᾽ ὥ μἰ εἰρωτᾷς καὶ λίσσεαι. οὐκ ἂν ἔγωγε 
ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ᾽ ἀπατήσω, 
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ἀλλὰ τὰ μέν μοι ἔειπε γέρων ἅλιος νημερτὴς, 140 
τῶν οὐδέν τοι ἐγὼ κρύψω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 
φῆ μιν δγ᾽ ἐν νήσῳ ἰδέειν κρατέρ᾽ ἄλγε ἔχοντα, 
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ 
ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσϑαι. 
οὐ γάρ οἷ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, 145 
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης." 
ὡς ἔφατ᾽ ᾿Ζτρείδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος. 
ταῦτα τελευτήσας νεόμην᾽ ἔδοσαν δέ μοι οὖρον 
ἀϑάνατοι. τοί μ ὦκα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔπεμψαν." 
Ὃς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὄρινεν. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής 151 
ἰῷ, γύναι αἰδοίη Δαερτιάδεω Ὀδυσῆος, 

ἤτοι ὅγ᾽ οὐ σάφα οἶδεν. ἐμεῖο δὲ σύνϑεο μῦϑον᾽ 
ἀτρεκέως γάρ σοι μαντεύσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν. ξενίη τε τράπεζα 198 
ἱστίη τ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος. ἣν ἀφικάνω, 
ὡς ἤτοι Ὀδυσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ, 
ἥμενος ἢ ἕρπων, τάδε πευϑόμενος κακὰ ἔργα, 
ἔστιν. ἀτὰρ μνηστῆρσι κακὸν πάντεσσι φυτεύει" 
τοῖον ἐγὼν οἰωνὸν ἐὐσσέλμου ἐπὶ νηὸς 160 
ἥμενος ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ ἐγεγώνευν."“ 

Τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη" 
τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα 
ἐξ ἐμεῦ. ὡς ἂν τίς σε συναντόμενος μακαρέξοι.“ς“ 166 

Ἃς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
μνηστῆρες δὲ πάροιϑεν Ὀδυσσῆος μεγάροιο 
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες, 
ἐν τυκτῷ δαπέδῳ. ὅϑι περ πάρος ὕβριν ἔχεσκον. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δείπνηστος ἔην καὶ ἐπήλυϑε μῆλα 1170 
πάντοϑεν ἐξ ἀγρῶν, οἵ δ᾽ ἤγαγον οἱ τὸ πάρος περ, 
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καὶ τότε δή σφιν ἔειπε ᾿ιέδων-" ὃς γάρ ῥὰ μάλιστα 
ἥνδανε κηρύκων, καί σφιν παρεγίγνετο ϑαιτί: 

»Κοῦροι,. ἐπειδὴ πάντες ἐτέρφϑητε φρέν᾽ ἀέϑλοις. 
ἔρχεσϑε πρὸς δώμαϑ᾽. ἵν᾽ ἐντυνώμεϑα δαῖτα: 175 
οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσϑαι."“ 
Ἃς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἀνστάντες ἔβαν πείϑοντό τε μύϑω. 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἵκοντο δόμους εὐναιετάοντας, 
χλαίνας μὲν κατέϑεντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε, 
οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας. 180 
ἴρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην, 
δαῖτ᾽ ἐντυνόμενοι. τοὶ δ᾽ ἐξ ἀγροῖο πόλινδε 
ὠτρύνοντ᾽ Ὀδυσεύς τ᾽ ἰέναι καὶ δῖος ὑφορβός. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε συβώτης. ὄρχαμος ἀνδρῶν" 

οἰξεῖν,, ἐπεὶ ἀρ δὴ ἔπειτα πόλινδ᾽ ἰέναι μενεαίνεις 186 
σήμερον, ὡς ἐπέτελλεν ἄναξ ἐμός -ἦ σ᾽ ἂν ἔγωγε 
αὐτοῦ βουλοίμην σταϑμῶν ῥυτῆρα λιπέσϑαι:" 
ἀλλὰ τὸν αἰδέομαι καὶ δείδια, μή μοι ὀπίσσω 
νεικείῃ" χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί-- 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἴομεν: δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα ι90 
ἦμαρ, ἀτὰῤ τάχα τοι ποτὶ ἕσπερα ῥίγιον ἔσται."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 

»»γιγνώσκω, φρονέω" τάγε δὴ νοέοντι κελεύεις. 
ἀλλ᾽ ἴομεν, σὺ δ᾽ ἔπειτα διαμπερὲς ἡγεμόνευε. 
δὸς δέ μοι, εἴ ποϑί τοι ῥόπαλον τετμημένον ἐστὶν, 195 
σκηρίπτεσϑ', ἐπειή φατ ἀφισφαλε' ἔμμεναι οὐδόν."“ 

Ἦ ῥα καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήφην, 

πυκνὰ ῥωγαλέην" ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ. 
Εὔμαιος δ᾽ ἄρα οἵ σκῆπτρον ϑυμαρὲς ἔδωκεν. 
τὼ βήτην, σταϑμὸν δὲ κύνες καὶ βώτορες ἄνδρες 200 
ῥδύατ᾽ ὄπισϑε μένοντες" ὁ δ᾽ ἐς πόλιν ἡγεν ἄνακτα 

πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι, 
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σκηπτόμενον᾽ τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα ἕστο. 
4λλ ὅτε δὴ στείχοντες ὁδὸν κάτα παιπαλόεσσαν 

ἄστεος ἐγγὺς ἔσαν καὶ ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο 200 
τυχτὴν καλλίροον., ὅϑεν ὑδρεύοντο πολῖται, 
τὴν ποίησ᾽ Ἴϑακος καὶ ΝΝήριτος ἠδὲ Πολύκτωρ᾽ 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος, 
πάντοσε κυκλοτερὲς. κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ 
ὑψόϑεν ἐκ πέτρης᾽ βωμὸς δ᾽ ἐφύπερϑε τέτυκτο 210 
Νυμφάων, ὅϑι πάντες ἐπιρρέζξεσκον ὁδῖται" 
ἔνϑα σφέας ἐκίχαν᾽ υἱὸς “Ιολίοιο Μελανϑεὺς 

αἶγας ἄγων, αἵ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισιν, 
δεῖπνον μνηστήρεσσι" δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆξες. 
τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἔπος τ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν, 
ἔχπαγλον καὶ ἀεικές" ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος. 53 16 
Νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζξει, 

ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. 
πῆ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις, ἀμέγαρτε συβῶτα, 
πτωχὸν ἀνιηρὸν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα; 220 
ὃς πολλῇς φλιῇσι παραστὰς ϑλέψεται ὥμους, 
αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας" 
τόν κ᾽ εἴ μοι δοίης σταϑμῶν δυτῆρα λιπέσϑαι 
σηκοκόρον τ᾽ ἔμεναι ϑαλλόν τ᾽ ἐρίφοισι φορῆναι, 
καί κεν ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπιγουνίδα ϑεῖτο. 9935 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ᾽ ἔμμαϑεν, οὐκ ἐθελήσει 
ἔργον ἐποίχεσθαι. ἀλλὰ πτώσσων κατὰ δῆμον 
βούλεται αἰτίξων βόσκειν ἣν γαστέρ᾽ ἄναλτον. 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω. τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
αἴ κ' ἔλϑῃ πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο, 580 
πολλά οἵ ἀμφὶ κάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων 
πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο."““ 
Ὡς φάτο, καὶ παριὼν λὰξ ἔνϑορεν ἀφραδίῃσιν 

ἰσχίῳ: οὐδέ μιν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλιξεν, 
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ἀλλ᾽ ἔμεν ἀσφαλέως" ὃ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεὺς 3285 
ἠὲ μεταΐξας δοπάλῳ ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο, 
ἢ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ἀμφουδὶς ἀείρας. 
ἀλλ᾽ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο" τὸν δὲ συβώτης 
νείκεσ᾽ ἐσάντα ἰδὼν. μέγα δ᾽ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών' 
Νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Ζιὸς, εἴποτ᾽ Ὀδυσσεὺς 

ὕμμ᾽ ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηε, καλύψας πίονι δημῷ, 341 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων. τόδε μοι κρηήνατ᾽ ἐέλδωρ, 
ὡς ἔλϑοι μὲν κεῖνος ἀνὴρ. ἀγάγοι δέ ἕ δαίμων" 
τῷ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας, 

τὰς νῦν ὑβρίξων φορέεις. ἀλαλήμενος αἰεὶ 945 
ἄστυ κάτ᾽: αὐτὰρ μῆλα κακοὶ φϑείρουσι νομῆες." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μελάνϑιος. αἰπόλος αἰγῶν 
ὦ πόποι. οἷον ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδὼς. 
τόν ποτ᾽ ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης 
ἄξω τῆλ Ἰθάκης. ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι. 950 
αἱ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυρότοξος ᾿πόλλων 
σήμερον ἐν μεγάροις, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη, 
ὡς ᾿Οδυσῆϊ γε ἘΠΡΡᾺ ἀπώλετο νόστιμον ἤμαφρ. ἐβ 

Ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ ἦκα κιόντας, 
αὐτὰρ ὃ βῆ, μάλα δ᾽ ὦκα δόμους ἵκανεν ἄνακτος. 

αὐτίκα δ᾽ εἴσω ἴεν, μετὰ δὲ μνηστῆρσι καϑῖξεν, 256 
ἀντίον Εὐρυμάχου" τὸν γὰρ φιλέεσκε μάλιστα. 
τῷ πάρα μὲν κρειῶν μοῖραν ϑέσαν οἱ πονέοντο, 
σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα 
ἔδμεναι. ἀγχίμολον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 360 
στήτην ἐρχομένω: περὶ δέ σφεας ἤλυϑ'᾽ ἰωὴ 
φόρμιγγος γλαφυρῆς: ἀνὰ γάρ σφισι βάλλετ᾽ ἀείδειν 
Φήμιος" αὐτὰρ ὃ χειρὸς ἑλὼν προσέειπε συβώτην 
»Εὔμαϊ, ἡ ή μάλα δὴ τάδε δώματα καλ᾽ Ὀδυσῆος, 

δεῖα δ᾽ ἀρίγνωτ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν ἰδέσϑαι. 268 
ἐξ ἑτέρων ἕτερ᾽ ἐστὶν, ἐπήσκηται δὲ οἱ αὐλὴ 

Ηοπιοτὶ Οἄνββοᾶ. 18 
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τοίχῳ καὶ ϑριγκοῖσι. ϑύραι δ᾽ εὐερκέες εἰσὶν 
δικλίδες οὐκ ἄν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο. 
γιγνώσκω δ᾽ ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίϑενται 
ἄνδρες. ἐπεὶ κνίση μὲν ἀνήνοϑεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ 310 
ἠπύει. ἣν ἄρα δαιτὶ ϑεοὶ ποίησαν ἑταίρην."“ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 

οεδεῖ ἔγνως. ἐπεὶ οὐδὲ τά τ᾿ ἄλλα πέρ ἐσσ᾽ ἀνοήμων. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φραξώμεϑ'᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 
ἠὲ σὺ πρῶτος ἔσελϑε δόμους εὐναιετάοντας, 275 

δύσεο δὲ μνηστῆρας. ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ" 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον. ἐγὼ δ᾽ εἶμι προπάροιϑεν" 
μηδὲ σὺ δηϑύνειν. μή τίς σ᾽ ἔκτοσϑε νοήσας 
ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ: τὰ δὲ σε φράξεσϑαι ἄνωγα.““ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 
»»γιγνώσκω. φρονέω" τάγε δὴ νοέοντι κελεύεις. 381 
ἀλλ ἔρχευ προπάροιϑεν. ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ. 
οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων" ᾿ 
τολμήεις μοι ϑυμὸς. ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα 
κύμασι καὶ πολέμῳ μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσϑω" 
γαστέρα δ᾽ οὔπως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν, 286 
οὐλομένην. ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσιν, 
τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἐύξυγοι ὁπλίζονται 
πόντον ἐπὶ ἀτρύγετον. κακὰ δυσμενέεσσι φέρουσαι.“ 
᾿ Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον: 290 
ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν, 
"άργος. ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος. ὅν δά ποτ᾽ αὐτὸς 
ϑρέψε μὲν, οὐδ᾽ ἀπόνητο, πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν 
ὥχετο. τὸν δὲ πάρονϑεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες 
αἶγας ἐπὶ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς. 595 
δὴ τότε κεῖτ᾽ ἀπόϑεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος, 
ἐν πολλῇ κόπρῳ. ἥ οἵ προπάροιϑε ϑυράων 
ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ᾽. ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν 
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δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες᾽" 
ἔνϑα κύων κεῖτ᾽ ά4ργος. ἐνίπλειος κυνοραιστέων. 800 
δὴ τότε γ᾽, ὡς. ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα, 
οὐρῇ μέν δ᾽ ὅγ᾽ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ὁ ἄμφω, 

ὦσσον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος 
ἐλϑέμεν- αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ, 
ῥεῖα λαϑὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ᾽ ἐρεείνετο μύϑῳ 80 

»Εὐμαί᾽, ἦ μάλα ϑαῦμα. κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ. 
καλὸς μὲν δέμας ἐστὶν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἶδα, 
εἰ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε ϑέειν ἐπὶ εἰδεὶ τῷδε, 
ἢ αὕτως οἷοί τε τραπεξῆες κύνες ἀνδρῶν 
γίψνοντ᾽  ἀγλαΐης δ᾽ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.““ 810 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 
καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε ϑανόντος. 
εἰ τοιόσδ᾽ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα, 
οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 
αἶψά κε ϑηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν. 816 
οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαϑείης βένϑεσιν ὕλης 
κνώδαλον,. ὅττι δίοιτο᾽ καὶ ἴχνεσι γὰρ περιήδη" 
νῦν δ᾽ ἔχεται κακότητι. ἄναξ δέ οἵ ἄλλοϑι πάτρης 
ὥλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσιν. ᾿ 
δμῶες δ᾽. εὖτ᾽ ἂν μηκέτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες, 8930 
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάξεσϑαι" 
ἥμισυ γάρ, τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς 
ἀνέρος, εὐτ᾽ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἥμαρ ἕλῃσιν."“ 

Ἃς εἰπὼν εἰσῆλϑε δόμους εὐναιετάοντας, 
βῆ δ᾽ ἐϑὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς. 835 

ἼἼργον δ᾽ αὖ κατὰ μοῖρ᾽ ἐ ἔλαβεν μέλανος ϑανάτοιο, 

αὐτίκ᾽ ἰδόντ'᾽ Ὀδυσῆα ἐεικοστῳ ἐνιαυτῷ. 
Τὸν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τ' ἡλέμαχος ϑεοειδὴς 

ἐρχόμενον κατὰ δῶμα συβώτην, ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
νεῦσ᾽ ἐπὶ οἷ καλέσας" ὁ δὲ παπτήνας ἕλε δίφρον 380 

18 
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κείμενον, ἔνϑα τε δαιτρὸς ἐφίξεσκε κρέα πολλὰ 
δαιόμενος μνηστῆρσι δόμον κάτα δαινυμένοισιν" 
τὸν κατέϑηκε φέρων πρὸς Τηλεμάχοιο τράπεξαν 
ἀντίον, ἔνϑα δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἐφέξετο- τῷ δ᾽ ἄρα κῆρυξ 
μοῖραν ἑλὼν ἐτίθει κανέου τ᾽ ἐκ σῖτον ἀείρας. 888 

᾿Ζγχίμολον δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐδύσετο δώματ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιος ἠδὲ γέροντι, 
σκηπτόμενος" τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα ἕστο. 
ἷξε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσϑε ϑυράων, 
κλινάμενος σταϑμῷ κυπαρισσίνῳ, ὃν ποτε τέχτων 840 
ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνεν. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἐπὶ οἱ καλέσας προσέειπε συβώτην, 
ἄρτον τ᾽ οὖλον ἑλὼν περικαλλέος ἐκ κανέοιο 
καὶ κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι; 

»»Δ]ὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τὲ κέλευε 345 
αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας" 
αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι."“ 
Ὡς φάτο, βῆ δὲ συφορβὸς. ἐπεὶ τὸν μὖῦϑον ἄκουσεν, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 
Τηλέμαχός τοι. ξεῖνε, διδοῖ τάδε. καί δὲ κελεύει 

αἰτίξειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας 851 

αἰδῶ δ᾽ οὐκ ἀγαϑήν φησ᾽ ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ."“ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 

σεύς 

Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι, 
καί οἱ πάντα γένουϑ᾽ ὅσσα φρεσὶν ἧσι μενοινᾶ.“ς“ 858 
Ἦ δα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο καὶ κατέϑηκεν 

αὖϑι ποδῶν προπάροιϑεν. ἀεικελίης ἐπὶ πήρης, 
ἤσϑιε δ᾽ ξως ὅ τ᾽ ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν" 
εὖϑ᾽ ὁ δεδειπνήκειν, ὁ δ᾽ ἐπαύετο ϑεῖος ἀοιδός" 
μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρ᾽. αὐτὰρ ᾿4ϑήνη, 
ἄγχι παρισταμένη “αερτιάδην Ὀδυσῆα 861 
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ὥτρυν᾽, ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι, 
γνοίη 9᾽ οἵτινές εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ᾽ ἀϑέμιστο:" 
ἀλλ οὐδ᾽ ὥς τιν᾽ ἔμελλ᾽ ἀπαλεξήσειν κακότητος. 
βῆ δ᾽ ἴμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον. 866 
πάντοσε χεῖρ᾽ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι εἴη. 

οἱ δ᾽ ἐλεαίροντες δίδοσαν. καὶ ἐϑάμβεον αὐτὸν. 

ἀλλήλους τ᾽ εἴροντο τίς εἴη καὶ πόϑεν ἔλϑοι. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μελάνϑιος. αἰπόλος αἰγῶν 

»»Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 

τοῦδε περὶ, ξείνου" ἡ γάρ μιν πρόσϑεν ὄπωπα. 5811 

ἤτοι μέν οἵ δεῦρο συβώτης ἡγεμόνευεν, 
αὐτὸν δ᾽ οὐ σάφα οἶδα, πόϑεν γένος εὔχεται εἶναι."“ 
Ὃς ἔφατ᾽, ᾿Αἀντίνοος δ᾽ ἔπεσιν νείκεσσε συβώτην᾽ 
ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, τίη δὲ σὺ τόνδε πόλινδε 3176 
ἤγαγες; ἢ οὐχ ἅλις ἡμὶν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι, 
πτωχοὶ ἀνιηροὶ, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες; 
ἢ ὄνοσαι ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄνακτος 
ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, σὺ δὲ καὶ προτὶ τόνδ᾽ ἐκάλεσσας :““ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 
τ Αντίνο᾽, οὐ μὲν καλὰ καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις" 381 
τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοϑεν αὐτὸς ἐπελϑὼν 
ἄλλον γ᾽, εἰ μὴ τῶν οἱ δημιοεργοὶ ἔασιν, 
μάντιν ἡ ἰητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων, 
ἢ καὶ ϑέσπιν ἀοιδὸν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων; 886 
οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν" 
πτωχὸν δ᾽ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ὃ αὐτόν. 
ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπὸς περὶ πάντων εἷς μνηστήρων 

ὁμωσὶν ᾿Οδυσσῆος, πέρι δ᾽ αὖτ᾽ ἐμοί αὐτὰρ ἔγωγε 
οὐκ ἀλέγω, εἴως μοι ἐχέφρων Πηνελόπεια 390 

ξώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος ϑεοειδής.““ 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

σίγα, μή μοι τοῦτον ἀμείβεο πόλλ᾽ ἐπέεσσιν᾽ 
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᾿Αντίνοος δ᾽ εἴωϑε κακῶς ἐρεϑιζέμεν αἰεὶ 
υύϑοισιν χαλεποῖσιν, ἐποτρύνει δὲ καὶ ἄλλους.““ 395 
Ἦ δα καὶ ᾿ἀντίνοον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

»»ἀντίνο᾽, ἦ μευ καλὰ πατὴρ ὡς κήδεαι υἷος, 
ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ μεγάροιο δίεσϑαι 
μύϑῳ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο ϑεὸς τελέσειεν. 
δός οἵ ἑλών" οὔ τοι φϑονέω: κέλομαι γὰρ ἔγωγε" 400 
μήτ᾽ οὖν μητέρ᾽ ἐμὴν ἅξευ τόγε μήτε τιν ἄλλον 
δμώων. οἱ κατὰ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 
ἀλλ᾽ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήϑεσσι νόημα" 
αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ." 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿ἀντίνοος ἀπαμειβόμενος προσέειπεν 
»Τηλέμαχ᾽ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες. 406 
εἴ οἱ τόσσον ἅπαντες ὀρέξειαν μνηστῆρες, 
καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροϑεν οἶκος ἐρύκοι."“ 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη. καὶ ϑρῆνυν ἑλὼν ὑπέφηνε τραπέξης 

κείμενον, ᾧ ῥ᾽ ἔπεχεν λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάξων. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες δίδοσαν, πλῆσαν δ᾽ ἄρα πήρην 411 
σίτου καὶ κρειῶν" τάχα δὴ καὶ ἔμελλεν Ὀδυσσεὺς 
αὖτις ἐπ’ οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσεσϑαι᾿ 4χαιῶν" 
στῆ δὲ παρ᾽ ᾿ἀντίνοον., καί μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

»»πἹὸς. φίλος" οὐ μέν μοι δοκέεις ὃ κάκιστος ᾿Δχαιῶν 
ἔμμεναι, ἀλλ ὥριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ ἔοικας. 416 
τῷ σε χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι 
σίτου: ἐγὼ δέ κέ σε κλείω κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 
καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον 
ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ, 420 
τοίῳ ὁποῖος ἔοι καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλϑοι" 
ἦσαν δὲ ὁμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλὰ, 
οἷσίν τ᾽ εὖ ξώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων --ἤϑελε γάρ που - 
ὅς μ᾽ ἅμα ληϊστῆρσι πολυπλάγκτοισιν ἀνῆκεν 455 
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Αἰγυπτόνδ᾽ ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν. ὄφρ᾽ ἀπολοίμην. 
στῆσα δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας. 
ἐνϑ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 
αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσϑαι, 
ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὥτρυνα Ψνέεσϑαι. 480 
οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες. ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ, 
αἶψα μάλ᾽ 4ἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς 
πόρϑεον. ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα, 
αὐτούς τ᾽ ἔκτεινον" τάχα δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετ᾽ ἀὐτή. 

οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 486 
ἦλθον" πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεξῶν τε καὶ ἵππων 
χαλκοῦ τε στεροπῆς" ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
φύξαν ἐμοῖς ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη 
στῆναι ἐναντίβιον" περὶ γὰρ κακὰ πάντοϑεν ἔστη. 
ἔνϑ᾽ ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ, 440 
τοὺς δ᾽ ἄναγον ξωοὺς, σφίσιν ἐργάξεσϑαι ἀνάγκῃ. 
αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι, 
Ζ΄μήτορι Ἰασίδῃ. ὃς Κύπρου ἶφι ἄνασσεν" 
ἔνϑεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ᾽ ἵκω πήματα πάσχων."“ 

Τὸν δ᾽ αὐτ ᾿ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 445 
τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε. δαιτὸς ἀνίην; 
στῆϑ᾽ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευϑε τραπέζης, 
μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἵκηαι" 
ὥς τις ϑαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης. 
ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι" οἱ δὲ διδοῦσιν 450 
μαψιδίως, ἐπεὶ οὔτις ἐπίσχεσις οὐδ᾽ ἐλεητὺς 
ἀλλοτρίων χαρίσασϑαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ." 

Τὸν δ᾽ ἀναχωρήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

»ὦ πόποι, οὐκ ἄρα σοίγ᾽ ἐπὶ εἴδει καὶ φρένες ἦσαν" 
οὐ σύγ᾽ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἅλα δοίης, 456 
ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος. οὔτι μοι ἔτλης 
σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι" τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν."“ 
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Ἃς ἔφατ᾽, ̓ Δντίνοος δ᾽ ἐχολώσατο κηρόϑι μᾶλλον, 
καί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Νῦν δή σ᾽ οὐκέτι καλὰ διὲκ μεγάροισ γ᾽ ὀΐω 460 

ἂψ ἀναχωρήσειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις."- 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη. καὶ ϑρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον, 

πρυμνότατον κατὰ νῶτον ὁ δ᾽ ἐστάϑη ἠὔτε πέτρη 
ἔμπεδον. οὐδ᾽ ἄρα μιν σφῆλεν βέλος ᾿Δντινόοιο. 
ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε κάρη. κακὰ βυσσοδομεύων. 466 
ἂψ δ᾽ δγ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, κὰδ δ᾽ ἄρα 

πήρην 
ϑῆκεν ἐὐπλείην, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν 

»οΚέχκλυτέ μευ. μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 
ὄφρ᾽ εἴπω τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
οὐ μὰν οὔτ᾽ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένϑος, 
ὁππότ᾽ ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσιν 47|ι 
βλήεται. ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇς ὀΐεσσιν" 
αὐτὰρ ἐμ᾽ ᾿Αντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς, 
οὐλομένης. ἣ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισι δίδωσιν. 
ἀλλ εἴ που πτωχῶν γε ϑεοὶ καὶ Ἐρινύες εἰσὶν, 476 
᾿Αντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος ϑανάτοιο κιχείη."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτ ᾿ἀντίνοος προσέφη. Εὐπείϑεος υἱός, 
»οὐσθι᾿ ἕκηλος, ξεῖνε. καϑήμενος. ἢ ἄπιϑ᾽ ἄλλῃ, 
μή σε νέοι διὰ δώματ᾽ ἐρύσσωσ᾽, οἷ᾽ ἀγορεύεις, 
ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρὸς, ἀποδρύψωσι δὲ πάντα.“ 480 
Ὃς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν᾽" 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων᾽" 
»» Αντίνο᾽, οὐ μὲν κάλ᾽ ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην, 

οὐλόμεν᾽, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος ϑεός ἐστιν. 
καί τε ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσιν, 485 

παντοῖοι τελέϑοντες., ἐπιστρωφῶσι πόληας, 
ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες." 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν μνηστῆρες. ὁ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύϑων. 
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Τηλέμαχος δ᾽ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένϑος ἄεξεν 
βλημένου, οὐδ᾽ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφάροιιν, 
ἀλλ ἀκέων κίνησε κάρη, κακὰ βυσσοδομεύων. 491 

Τοῦ δ᾽ ὡς οὖν ἤκουσε περίφρων Πηνελόπεια 
βλημένου ἐν μεγάρῳ. μετ᾽ ἄρα δμωῇσιν ἔειπεν 
418 οὕτως αὐτόν σε βάλοι κλυτότοξος᾿ “πόλλων."" 

τὴν δ᾽ αὐτ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 496 
»ἘΕὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν τέλος ἡμετέρῃσι γένοιτο" 

οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐύδϑρονον Ἠῶ ἵκοιτο. "““ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

ομαῖ᾽, ἐχϑοοὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται" 
᾿Αντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ κηρὶ ἔοικεν. 600 
ξεῖνός τις δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα 
ἀνέρας αἰτίζων - ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει" 
ἔνϑ'᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησάν τ᾽ ἔδοσαν τε, 
οὗτος δὲ ϑρήνυι πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον."“ 
Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἀγόρευε μετὰ δμωῇσι γυναιξὶν, 506 

ἡμένη ἐν ϑαλάμῳ: ὁ δ᾽ ἐδείπνεε δῖος Ὀδυσσεύς" 
ἡ δ᾽ ἐπὶ οἵ καλέσασα προσηύδα δῖον ὑφορβόν 
Έρχεο, δῖ᾽ Εὔμαιε, κιὼν τὸν ξεῖνον ἄνωχϑι 

ἐλϑέμεν. ὄφρα τί μιν προσπτύξομαι ἠδ᾽ ἐρέωμαι 
εἴ που Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἠὲ πέπυσται 510 
ἢ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι" πολυπλάγκτῳ γὰρ ἔοικεν." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος πφοσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 
»»Εἱ γάρ του, βασίλεια. σιωπήσειαν ᾿ἡχαιοί' 
οἷ ὅγε μυϑεῖται, ϑέλγοιτό χέ τοι φίλον ἤτορ. 

τρεῖς γὰρ δή μιν νύκτας ἔχον, τρία δ᾽ ἥματ' ἔρυξα 

ἐν κλισίῃ" πρῶτον γὰρ ἔμ᾽ ἵκετο νηὸς ἀποδράς: 6516 
ἀλλ᾽ οὔπω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, ὅστε ϑεῶν ἐξ 
ἀείδει δεδαὼς ἔπε ἱμερόεντα βροτοῖσιν, 
τοῦ δ᾽ ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ᾽ ἀείδῃ᾽ 
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τι 3... ἃ Ἕ 2 » 2 , 
ὡς ἐμὲ κεῖνος ἔϑελγε παρήμενος ἕν μεγαροισιν. 521 

φησὶ δ᾽ Ὀδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι, 
Γ Ν [χὰ , ’ 2 , 

Κρήτῃ ναιϊιέεταῶν, οϑι Μίνωος γένος ἐστίν. 

ἔνϑεν δὴ νῦν δεῦρο τόδ᾽ ἵκετο πήματα πάσχων, 
προπροκυλινδόμενος" στεῦται δ᾽ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι, 
ἀγχοῦ. Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ, 526 
ξωοῦ" πολλὰ δ᾽ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε.“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φρϑίφιμον Πηνελόπεια 

»ἔρχεο; δεῦρο κάλεσσον. ἵν ἀντίον αὐτὸς ἐνίσπῃ. 

οὔτοι δ᾽ ἠὲ ϑύρῃσι γρθυχαςῦοι ἑψιαάσϑων 880 

ἢ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽, ἐπεί σφισι ϑυμὸς ἐὔφρων. 
αὐτῶν μὲν γὰρ κτήματ᾽ ἀκήρατα κεῖτ᾽ ἐνὶ οἴκω, 
σῖτος καὶ μέϑυ ἡδύ: τὰ μὲν οἰκῆες ἔδουσιν, 
οἱ δ᾽ εἰς ἡμέτερον πωλεύμενοι ἤματα πάντα, 
βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας, 88 
εἰλαπινάξουσιν πίνουσέ τε αἴϑοπα οἶνον, 

, οὖ ᾿Ὶ ᾿ Ἷ 3 ν᾿ "΄ 3 ᾿] 

μαψιδίως" τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ᾽ ἀνὴρ, 

οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ ὀἴκου ἀμῦναι. 
εἰ δ᾽ Ὀδυσεὺς ἔλϑοι καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαῖαν, 
αἷψά κε σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτίσεται ἀνδρῶν.““ 540 

[ ΄ ΄ " ᾿ ΨΟΝ 2 ᾿" Χ 
Κὰς φάτο, Τηλέμαχος δὲ μέγ᾽ ἔπταρεν, ἀμφὶ δὲ 

δῶμα 
σμερδαλέον κονάβησε" γέλασσε δὲ Πηνελόπεια, 
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Εὔμαιον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ ΄ Ν Ε ᾽ , δὸ Ψ .. Ἐρχεό μοι, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον. 
οὐχ ὁράας ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσιν; δ4ῦ 
τῷ κε καὶ οὐκ ἀτελὴς ϑάνατος μνηστῆρσι γένοιτο 
πᾶσι μάλ᾽, οὐδέ κέ τις ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξοι. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
αἴ κ᾽ αὐτὸν γνώω νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποντα, 
ἕσσω μιν χλαῖναν τε χιτῶνά τε. εἵματα καλά.“ 580 
Ἃς φάτο, βῆ δὲ συφορβὸς, ἐπεὶ τὸν μῦϑον ἄκουσεν" 
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ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
οὐξεῖνε πάτερ, καλέει σὲ περίφρων Πηνελόπεια, 

μήτηρ Τηλεμάχοιο" μεταλλῆσαί τί ἑ ϑυμὸς 
ἀμφὶ πόσει χέἕλεται, καὶ κήδεά περ πεπαϑυίῆ. δδδ 
εἰ δέ κέ σε γνώῃ νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποντα, 
ἕσσει σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, τῶν σὺ μάλιστα 
χρηΐζεις σῖτον δὲ καὶ αἰτίξων κατὰ δῆμον 
γαστέρα βοσκήσεις" δώσει δέ τοι ὅς χ᾽ ἐθέλῃσιν." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς ὅ60 
»Εὐμαί͵, αἶψα κ' ἐγὼ νημερτέα πάντ᾽ ἐνέποιμι 
κούρῃ Ἱκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ" 

οἶδα γὰρ εὖ περὶ κείνου. ὁμὴν δ᾽ ἀνεδέγμεϑ'᾽ ὀϊξύν. 
ἀλλὰ μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι ὅμιλον, 
τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. 666 
καὶ γὰρ νῦν, ὅτε μ᾽ οὗτος ἀνὴρ κατὰ δῶμα κιόντα 
οὔτι κακὸν ῥμξάντω βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν, 
οὔτε τι Τηλέμαχος τόγ᾽ ἐπήρκεσεν οὔτε τις ἄλλος. 

τῷ νῦν Πηνελόπειαν ἐνὶ μεγάροισιν ἄνωχϑι 
μεῖναι, ἐπειγομένην περ. ἐς ἠέλιον καταδύντα. 510 
καὶ τότε μ᾽ εἰρέσϑω πόσιος πέρι νόστιμον ἦμαρ, 
ἀσσοτέρω καϑίσασα παραὶ πυρί" εἵματα γάρ τοι 
λύγρ᾽ ἔχω᾽ οἶσϑα καὶ αὐτὸς. ἐπεί σε πρῶϑ᾽ ἵκέτευσα."“ 
Ὡς φάτο, βῆ δὲ συφορβὸς, ἐπεὶ τὸν μῦϑον ἄκουσεν. 

τὸν δ᾽ ὑπὲρ οὐδοῦ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια 576 
Οὐ σύγ᾽ ἄγεις, Εὔμαιε; τί τοῦτ᾽ ἐνόησεν ἀλήτης; 

ἡ τινά που δείσας ἐξαίσιον ἠὲ καὶ ἄλλως 
αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς δ᾽ αἰδοῖος ἀλήτης.“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 
υμυϑεῖται κατὰ μοῖραν. ἅπερ κ᾽ οἴοιτο καὶ ἄλλος, 5680 
ὕβοιν ἀλυσκάξων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων. 
ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον καταδύντα. 
καὶ δὲ σοὶ εἷδ᾽ αὐτῇ πολὺ κάλλιον, ὦ βασίλεια, 
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οἴην πρὸς ξεῖνον φάσϑαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι."“ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια θ8ῦ 

»οὐκ ἄφρων ὃ ξεῦνος ὀΐεται, ὅσπερ ἂν εἴῃ" 
οὐ γάρ πού τινες ὧδε καταϑνητῶν ἀνθρώπων 
ἀνέρες ὑβρίζοντες ἀτάσϑαλα μηχανόωνται."“ 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἀγόρευεν, ὃ δ᾽ ὥχετο δῖος ὑφορβὸς 
ὠνηστήρων ἐς ὄμιλον, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 590 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερύεντο προσηύδα, 
ἄγχι σχὼν κεφαλὴν, ἵνα μὴ πευϑοίαϑ'᾽ οἱ ἄλλοι" 

νὰ φίλ, ἐγὼ μὲν ἄπειμι; σύας καὶ κεῖνα φυλάξων, 

σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον" σοὶ δ᾽ ἐνθ δε πάντα μελόντων. 
αὐτὸν μέν σε πρῶτα σάω. καὶ φράζεο ϑυμῷ 695 
μή τι πάϑῃς" πολλοὶ δὲ κακὰ φρονέουσιν ᾿Δχαιῶν, 
τοὺς Ζεὺς ἐξολέσειε πρὶν ἡμῖν πῆμα γενέσϑαι."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
"ἔσσεται οὕτως. ἄττα" σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας" 
ἠῶϑεν δ᾽ ἰέναι καὶ ἄγειν ἱερήϊα καλά" 600 
αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀϑανάτοισι μελήσει." 
Ὡς φάϑ', ὃ δ᾽ αὖτις ἄρ᾽ ξξετ ἐὐξέστου ἐπὶ δίφρου, 

πλησάμενος δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος 
βῆ ῥ᾽ ἴμεναι μεϑ' ὕας, λίπε δ᾽ ἕρκεά τε μέγαρόν τε, 
πλεῖον δαιτυμόνων᾽ οἱ δ᾽ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 608 
τέρποντ᾽ - ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυϑε δείελον ἦμαρ. 
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ΟΟσΥΣΣΕΙΑΣ Σ. 

Ὀδυσδέως καὶ Ἴρου πυγμή. 

Ἤλϑε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, ὃς κατὰ ἄστυ 
πτωχεύεσχ᾽ Ἰθάκης, μετὰ δ᾽ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ 
ἀξηχὲς φαγέμεν καὶ πιέμεν᾽ οὐδέ οἱ ἦν ὶς 
οὐδὲ βίη. εἶδος δὲ μάλα μέγας ἦν ὁράασϑαι. 
᾿Αρναῖος δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε: τὸ γὰρ ϑέτο πότνια μήτηρ 
ἐκ γενετῆς" Ἶρον δὲ νέοι κίκλησκον ἅπαντες, 6 
οὕνεκ᾽ ἀπαγγέλλεσκε κιὼν, ὅτε πού τις ἀνώγοι" 
ὅς ῥ᾽ ἐλθὼν Ὀδυσῆα διώκετο οἷο δόμοιο, 
καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 

» Εἶχε. γέρον, προϑύρου, μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς 
ἕλκῃ. 10 

οὐκ ἀΐεις ὅτι δή μοι ἐπιλλίξουσιν ἅπαντες, 
ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ᾽ αἰσχύνομαι ἔμπης. 
ἀλλ ἄνα, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις καὶ χερσὶ γένηται."" 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

οοϑαιμόνι᾽, οὔτε τί σε ῥέξω κακὸν οὔτ᾽ ἀγορεύω, 16 
οὔτε τινὰ φϑονέω δόμεναι καὶ πόλλ᾽ ἀνελόντα. 
οὐδὸς δ᾽ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ 
ἀλλοτρίων φϑονέειν" δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀλήτης 
ὥσπερ ἐγὼν, ὄλβον δὲ ϑεοὶ μέλλουσιν ὀπάζξειν. 
χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίζεο, μή μὲ χολώσῃς, 30 
μή σε γέρων περ ἐὼν στῆϑος καὶ χείλεα φύρσω 
αἵματος: ἡσυχίη δ᾽ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἔτ᾽ εἴη 
αὔριον: οὐ μὲν γάρ τί σ᾽ ὑποστρέψεσϑαι ὀΐω 
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δεύτερον ἐς μέγαρον “αερτιάδεω Ὀδυσῆος." 

Τὸν δὲ χολωσάμενος προσεφώνεεν Ἶρος ἀλήτης 35 
ὦ πόποι, ὡς ὁ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει., 
γφηΐ καμινοῖ ἶσος" ὃν ἂν κακὰ μητισαίμην 
κόπτων ἀμφοτέρῃσι, χαμαὶ δέ κε πάντας ὀδόντας 
γναϑμῶν ἐξελάσαιμι συὸς ὡς ληϊβοτείρης. 

ξῶσαι νῦν. ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε 80 

μαρναμένους" πῶς δ᾽ ἂν σὺ νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο; ““ 
Ὡς οἵ μὲν προπάροιϑε ϑυράων ὑψηλάων 

οὐδοῦ ἔπι ξεστοῦ πανϑυμαδὸν ὀκχριόωντο. 
τοῖιν δὲ ξυνέηχ ἱερὸν μένος ᾿ἀντινόοιο. 
ἡδὺ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκγελάσας μετεφώνες μνηστήρεσσιν 86 
Ὁ, φίλοι. οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύχϑη. 

οἵην τερπωλὴν ϑεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα. 

ὁ ξεῖνός τὲ καὶ Ἶρος ἐρίξετον ἀλλήλοιιν 

χερσὶ μαχήσασϑαι" ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦκα."“ 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα πτωχοὺς κακοείμονας ἠγερέϑοντο. 41 
τοῖσιν δ᾽ ᾿ἀντέίνοος μετέφη, Εὐπείϑεος υἷός. 

»Κέκλυτέ ὑξυ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω. 
γαστέρες αἵδ᾽ αἰγῶν κέατ᾽ ἐν πυρὶ, τάς τ᾽ ἐπὶ δόρπῳ 
κατϑέμεϑα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες" 45 

ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 
τάων ἣν κ'ὶ ἐθέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἐλέσϑω" 
αἰεὶ δ᾽ αὖϑ᾽ ἡμῖν μεταδαίσεται. οὐδέ τιν᾽ ἄλλον 
πτωχὸν ἔσω μίσγεσϑαι ἐάσομεν αἰτήσοντα."“ 
Ἃς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος. τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 50 

τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
Ω, φίλοι. οὔπως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσϑαι 

ἄνδρα γέροντα, δύῃ ἀρημένον" ἀλλά μὲ γαστὴρ 
ὀτρύνει κακοεργὸς. ἵνα πληγῆῇσι δαμείω. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρκον, 
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μή τις ἐπ᾿ Ἴρῳ ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ βαρείῃ 66 
πλήξῃ ἀτασϑάλλων, τούτῳ δέ με ἶφι δαμάσσῃ."" 
Ἃς ἔφαϑ᾽. οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀπώμνυον ὡς ἐκέλευεν. 

[αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὄμοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, 
τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειφ᾽ ἱερὴ ἴς Τηλεμάχοιο 60 

οοὐξεῖν,, εἴ σ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ 
τοῦτον ἀλέξασϑαι,. τῶν δ᾽ ἄλλων μήτιν᾽ ᾿Αχαιῶν 
δείδιϑ'᾽, ἐπεὶ πλεόνεσσι, μαχήσεται ὃς κέ σε ϑείνῃ. 
ξεινοδόκος μὲν ἐγὼν, ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον βασιλῆες, 
᾿Αντίνοόσς τε καὶ Εὐρύμαχος, πεπνυμένω ἄμφω.““ 66 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον αὐτὰρ Ὀδυσ-- 

σεὺς 

ξώσατο μὲν ῥάκεσιν περὶ μήδεα, φαῖνε δὲ μηροὺς 
καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οἱ εὐρέες ὦμοι 
στήϑεά τε στιβαροί τε βραχίονες" αὐτὰρ ᾿4ϑήνη 
ἄγχι παρισταμένη μέλε' ἤλδανε ποιμένι λαῶν. 10 
μνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως ἀγάσαντο: 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Ἢ τάχα Ἶρος δάϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει, 

οἵην ἐκ δακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει." 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν, Ἴρῳ δὲ κακῶς ὠρίνετο ϑυμός. 1 

ἀλλὰ καὶ ὥς δρηστῆρες ἄγον ξώσαντες ἀνάγκῃ 
δειδιότα" σάρκες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν. 
᾿Αντένοος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν-" 
Νῦν μὲν μήτ᾽ εἴης. βουγαϊε, μήτε γένοιο, 

εἰ δὴ τοῦτόν γε τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς, 80 

ἄνδρα γέροντα, δύῃ ἀφημένον, ἥ μὲν ἱκάνει. 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
αἴ κέν σ᾽ οὗτος νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 
πέμψω σ᾽ ἠπειρόνδε, βαλὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ, 
εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων, 8 
ὅς κ' ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ, 
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μήδεά τ᾽ ἐξερύσας δώῃ κυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι."“ 
Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα. 

ἐς μέσσον δ᾽ ἄναγον᾽" τὼ δ᾽ ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον. 
δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 90 
ἢ ἐλάσει᾽ ὥς μιν ψυχὴ λίποι αὖϑι πεσόντα, 
ἠέ μιν ἠκ᾽ ἐλάσειε τανύσσειέν τ᾽ ἐπὶ γαίῃ. 
ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
ἦκ ἐλάσαι. ἵνα μή μιν ἐπιφρασσαίατ᾽ ᾿Ζχαιοί. 
δὴ τότ᾽ ἀνασχομένω ὃ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον 98 
Ἶρος, ὁ δ᾽ αὐχέν ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω 
ἔϑλασεν: αὐτίκα δ᾽ ἦλϑε κατὰ στόμα φοίνιον αἷμα, 
κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακῶν, σὺν δ᾽ ἤλασ᾽ ὀδόντας 
λακτίζων ποσὶ γαῖαν: ἀτὰρ μνηστῆρες ἀγαυοὶ 99 
χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλω ἔκϑανον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἕλκε διὲκ προϑύροιο λαβὼν ποδὸς. ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν, 
αἰϑούσης τε ϑύρας" καί μὲν ποτὶ ἑρκίον αὐλῆς 
εἷσεν ἀνακλίνας᾽ σκῆπτρον δὲ οἱ ἔμβαλε χειρὶ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα᾽ 

»Ενταυϑοῖ νῦν ἦσο σύας τε κύνας τ᾽ ἀπερύκων, 
μηδὲ σύγε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι 106 
λυγρὸς ἐὼν. μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ. ὼ 

Ἧ ῥα καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἀεικέα βάλλετο πήρην, 

πυκνὰ ῥωγαλέην: ἐν δὲ στρόφος εν ἀορτήρ. 
ἂψ δ᾽ δγ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο" τοὶ δ᾽ ἴσαν 

εἴσω 110 

ἡδὺ γελώοντες καὶ δεικανόωντ᾽ ἐπέεσσιν" 
οοΖεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

ὅττι μάλιστ᾽ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο ϑυμῶ, 
ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ἀλητεύειν ἀπέπαυσας 

ἐν δήμῳ τάχα γάρ μιν ἀνάξομεν ἠπειρόνδε 118 
εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων." 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφαν, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεύς. 
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᾿Αντίνοος δ᾽ ἄρα οἱ μεγάλην παρὰ γαστέρα ϑῆκεν, 
ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος" ᾿Δμφίνομος δὲ 
ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παφέϑηκεν ἀείρας 120 
καὶ δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο, φώνησέν τὲ 

» Χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε. γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω 

ὄλβος: ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσιν."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 134 

οἀμφίνομ᾽, ἦ μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος εἶναι" 
τοίου γὰρ καὶ πατρὸς, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον, 
Νῖσον 4Δουλιχιῆα ἐὔν τ᾽ ἔμεν ἀφνειόν τε" 
τοῦ σ᾽ ἔκ φασι γενέσθαι. ἐπητῇ δ᾽ ἀνδρὶ ἔοικας. 
τοὔνεχά τοι ἐρέω. σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον" 
οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο, 180 
πάντων ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 
οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσϑαι ὀπέσσω, 
ὄφρ᾽ ἀρετὴν παρέχωσι ϑεοὶ καὶ γούνατ᾽ ὁρώρῃ᾽ 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ θεοὶ μάκαρες τελέσωσιν, 
καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι ϑυμῷ. 185 
τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
οἷον ἐπ᾽ ἤμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 
καὶ γὰρ ἐγώ ποτ᾽ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι, 
πολλὰ δ᾽ ἀτάσϑαλ᾽ ἔρεξα βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων 
πατρί τ᾽ ἐμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισιν. 140 
τῷ μήτις ποτὲ πάμπαν ἀνὴρ ἀϑεμίστιος εἴη. 
ἀλλ ὅγε σιγῇ δῶρα ϑεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν. 
οἵ ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσϑαλα μηχανόωντας, 
χτήματα κείροντας καὶ ἀτιμάζοντας ἄκοιτιν 
ἀνδρὸς. ὃν οὐχέτι φημὶ φίλων καὶ πατρίδος αἴης 149 
δηρὸν ἀπέσσεσϑαι" μάλα δὲ σχεδόν. ἀλλά σε δαίμων 
οἴκαδ᾽ ὑπεξαγάγοι, μηδ᾽ ἀντιάσειας ἐκείνῳ, 
ὁππότε νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 

Ηοιπιοῦὶ Οάγβεθ, 19 
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οὐ γὰρ ἀναϊιμωτέ γε διακρινέεσϑαι ὀΐω 
μνηστῆρας καὶ κεῖνον, ἐπεί κε μέλαϑρον ὑπέλθῃ."“ 
Ὡς φάτο; καὶ σπείσας ἔπιεν μελιηδέα οἷνον, 151 

ἂψ δ᾽ ἐν χερσὶν ἔϑηκε δέπας κοσμήτορι λαῶν. 
αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα φίλον τετιημένος ἤτορ, 
νευστάξων κεφαλῇ δὴ γὰρ κακὸν ὄσσετο ϑυμός. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς φύγε Κῆρα᾽ πέδησε δὲ καὶ τὸν ᾿ά4ϑήνη 
Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ ἶφι δαμῆναι. 156 
ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξεί ἐπὶ ϑρόνου ἔνϑεν ἀνέστη. 

Τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
κούρῃ Ἰκαρίοιο. περίφρονι Πηνελοπείῃ, 
μνηστήρεσσι φανῆναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα 160 
ϑυμὸν μνηστήρων ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο 
μᾶλλον πρὸς πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν. 
ἀχρεῖον δ᾽ ἐγέλασσεν ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
»Εὐρυνόμη, ϑυμός μοι ἐέλδεται, οὔτι πάρος γε, 

μνηστήρεσσι φανῆναι. ἀπεχϑομένοισί περ ἔμπης 165 
παιδὶ δέ κεν. εἴποιμι ἔπος. τό κε κέρδιον εἴη, 
μὴ πάντα μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁμιλεῖν, 
οἵτ᾽ εὖ μὲν βάζουσι. κακῶς δ᾽ ὄπιϑεν φρονέουσιν." 

Τὴν δ᾽ αὐτ᾽ Εὐρυνόμη ταμίη πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 
ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος. κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ ἴϑι καὶ σῷ παιδὶ ἔπος φάο μηδ᾽ ἐπίκευϑε, 117| 
χρῶτ᾽ ἀπονιψαμένη καὶ ἐπιχρίσασα παρειάς" 
μηδ᾽ οὕτω δακρύοισι πεφυρμένη ἀμφὶ πρόσωπα 
ἔρχευ. ἐπεὶ κάκιον πενϑήμεναι ἄκριτον αἰεί. 
ἤδη μὲν γάρ τοι παῖς τηλίκος, ὃν σὺ μάλιστα 175 
ἠρῶ ἀϑανάτοισι γενειήσαντα ἰδέσϑαι."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

»Εὐρυνόμη. μὴ ταῦτα παραύδα. κηδομένη περ, 
χρῶτ᾽ ἀπονίπτεσϑαι καὶ ἐπιχρίεσϑαι ἀλοιφῇ; 
ἀγλαΐην γὰρ ἔμοιγε ϑεοὶ, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν, 180 
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ὥλεσαν, ἐξ οὗ κεῖνος ἔβη κοίλῃς ἐνὶ νηυσίν. 
ἀλλά μοι Αὐτονόην τε καὶ Ἱπποδάμειαν ἄνωχϑι 
ἐλθέμεν. ὄφρα κέ μοι παρστήετον ἐν μεγάροισιν" 
οἴη δ᾽ οὐκ εἴσειμι μετ᾽ ἀνέρας" αἰδέομαι γάρ.“ 
Ἃς ἄρ᾽ ἔφη. γρηῦς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 18ῦ 

ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι. 
Ἔνϑ᾽ αὖτ ἄλλ᾽ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αϑήνη: 

κούρῃ Ἰκαρίοιο κατὰ γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν, 
εὖδε δ᾽ ἀνακλινϑεῖσα, λύϑεν δέ οἱ ἅψεα πάντα 
αὐτοῦ ἐνὶ κλιντῆρι" τέως δ᾽ ἄρα δῖα ϑεάων 190 
ἄμβροτα δῶρα δίδου, ἵνα μὲν ϑησαίατ᾽ ᾿Αχαιοί. 
κάλλεϊ μέν οἵ πρῶτα προσώπατα καλὰ κάϑηρεν 
ἀμβροσίῳ, οἵῳ περ ἐὐστέφανος Κυϑέρεια 
χρίεται, εὖτ᾽ ἂν ἴῃ Χαρίτων χορὸν ἱμερόεντα" 

χαί μὲν μακροτέρην καὶ πάσσονα ϑῆκεν ἰδέσϑαι, 195 
λευχοτέρην δ᾽ ἄρα μιν ϑῆκε πριστοῦ ἐλέφαντος. 
ἢ μὲν ἀρ ὡς ἔρξασ᾽ ἀπεβήσετο δῖα ϑεάων, 
ἦλθον δ᾽ ἀμφίπολοι λευκώλενοι ἐκ μεγάροιο 
φϑόγγῳ ἐπερχόμεναι" τὴν δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν, 
καί ῥ᾽ ἀπομόρξατο χερσὶ παρειὰς φώνησέν τε 300 
με μάλ᾽ αἰνοπαϑῆ μαλακὸν περὶ κῶμ' ἐκάλυψεν. 

αἴϑε μοι ὧς μαλακὸν ϑάνατον πόροι [άρτεμις ἁγνὴ 
αὐτίχα νῦν, ἵνα μηκέτ᾽ ὀδυρομένη κατὰ ϑυμὸν 
αἰῶνα φϑινύϑω, πόσιος ποϑέουσα φίλοιο 
παντοίην ἀρετὴν. ἐπεὶ ἔξοχος ἦεν ᾿Δχαιῶν."" 305 
Ὡς φαμένη κατέβαινλ ὑπερώϊα σιγαλόεντα, 

οὐκ οἴη: ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο. 
ἡ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 
στῇ ῥα παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα" 210 
ἀμφίπολος δ᾽ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερϑε παρέστη. 
τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο οούνατ', ἔρῳ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἔϑελχϑεν, 

19 
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πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλυϑῆναι. 
ἡ δ᾽ αὖ Τηλέμαχον προσεφώνεεν. ὃν φίλον υἱόν, 

τ Τηλέμαχ, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα᾿ 
παῖς ἔτ᾽ ἐὼν καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε᾽ ἐνώμας" 316 
νῦν δ᾽. ὅτε δὴ μέγας ἐσσὶ καὶ ἥβης μέτρον χάνεις. 
καί κέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς. 
ἐς μέγεϑος καὶ κάλλος ὁρώμενος, ἀλλότριος φὼς, 
οὐκέτι τοι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα. 2520 
οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχϑη, 
ὃς τὸν ξεῖνον ἔασας ἀεικισϑήμεναι οὕτως. 
πῶς νῦν. εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν 
ἥμενος ὧδε πάϑοι ῥδυστακτύος ἐξ ἀλεγεινῆς, 
σοί κ᾽ αἶσχος λώβη τὲ μετ ἀνθρώποισι πέλουτο.““ 335 

Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
ο“μῆτερ ἐμὴ. τὸ μὲν οὔ δε νεμεσσῶμαι χεχολῶσϑαι" 
αὐτὰρ ἐγὼ ϑυμῷ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα, 
ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρηα" πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα. 
ἀλλά τοι οὐ δύναμαι πεπνυμένα πάντα νοῆσαι 230 
ἐκ γάρ μὲ πλήσσουσι παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος 
οἵδε κακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εἰσὶν ἀρωγοί. 
οὐ μέν τοι ξείνου γε καὶ Ἴρου μῶλος ἐτύχϑη 
μνηστήρων ἰότητι. βίῃ δ᾽ ὅγε φέρτερος ἦεν. 
αἱ γὰρ. Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿ϑηναίη καὶ ἅπολλον, 385 
οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν 
νεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἵ μὲν ἐν αὐλῇ, 
οἱ δ᾽ ἔντοσϑε δόμοιο, λελῦντο δὲ γυῖα ἑκάστου, 
ὡς νῦν Ἶρος κεῖνος ἐπ᾽ αὐλείῃσι ϑύρῃσιν 
ἧσται νευστάξων κεφαλῇ, μεϑύοντι ἐοικὼς, 240 
οὐδ᾽ ὀρϑὸς στῆναι δύναται ποσὶν οὐδὲ νέεσϑαι 
οἴκαδ᾽, ὅπη οἱ νόστος. ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται."" 
Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

Εὐρύμαχος δ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα Πηνελόπειαν" 
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»ΕΚούρη Ἰκαρίοιο, περέίφρον Πηνελόπεια, 345 
εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν Ἴασον "άργος ᾽Αχαιοὶ, 
πλέονές κε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν 
ἠῶϑεν δαινύατ', ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν 
εἶδός τε μέγεϑός τε ἰδὲ φρένας ἔνδον ἐΐσας." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια 250 
Εὐρύμαχ,, ἤτοι ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τὲ 
ὥλεσαν ἀϑάνατοι. ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον 
᾿Αργεῖοι, μετὰ τοῖσι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἧεν Ὀδυσσεύς. 
εἰ κεῖνός γ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι, 
μεῖξόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτως. 256 

νῦν δ᾽ ἄχομαι" τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων. 
ἦ μὲν δὴ ὅτετ ἦε λιπὼν κάτα πατρίδα γαῖαν, 
δεξιτερὴν ἐπὶ καρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα προσηύδα 
ὦ γύναι, οὐ γὰρ ὀΐω ἐϊκνήμιδας ᾿“χαιοὺς 
ἐκ Τροίης εὖ πάντας ἀπήμονας ἀπονέεσϑαι" 360 
καὶ γὰρ Τρῶάς “ασι μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας. 
ἠμὲν ἀκοντιστας ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν 
ἵππων τ᾽ ὠκυπόδων ἐπιβήτορας. οἵ κε τάχιστα 
ἔκριναν μέγα νεῖκος ὁμοιΐου πολέμοιο. 
τῷ οὐκ οἷδ᾽ εἴ κέν μ᾽ ἀνέσει ϑεὸς, ἤ κεν ἁλώω 366 
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ" σοὶ δ᾽ ἐνθάδε πάντα μελόντων. 
μεμνῆσϑαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν μεγάροισιν 
ὡς νῦν. ἢ ἔτι μᾶλλον ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντος" 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηαι, 
γήμασϑ᾽ ᾧ χ᾽ ἐθέλῃσϑα, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα." 
κεῖνος τὼς ἀγόρευε" τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 511 
νὺξ δ᾽ ἔσται ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει 
οὐλομένης ἐμέϑεν, τῆςτε Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα. 
ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἱκάνει" 
μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιϑε τέτυχτο᾽ 575 
οἵτ᾽ ἀγαϑήν τε γυναῖκα καὶ ἀφνειοῖο ϑύγατρα 
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μνηστεύειν ἐθέλωσι καὶ ἀλλήλοις ἐρίσωσιν, 
αὐτοὶ τοίγ᾽ ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα, 
κούρης δαῖτα φίλοισι, καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν᾽ 
ἀλλ οὐκ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν.“ 280 
Ὃς φάτο. γήϑησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

οὔνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, ϑέλγε δὲ ϑυμὸν 
μειλιχίοις ἐπέεσσι. νόος δὲ οἵ ἄλλα μενοίνα. 

Τὴν δ᾽ αὐτ᾿ ᾿ἀντίνοος προσέφη, Εὐπείϑεος υἷός, 
κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 985 
δῶρα μὲν ὅς κ᾽ ἐθέλῃσιν ᾿ἀχαιῶν ἐνθάδ᾽ ἐνεῖκαι, 
δέξασϑ᾽- οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασϑαι δόσιν ἐστίν" 
ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα πάρος γ᾽ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ, 
πρίν γέ σὲ τῷ γήμασϑαι ᾿Δχαιῶν ὅστις ἄριστος.“ 
Ὃς ἐφατ᾽ ᾿ἀντίνοος. τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος" 

δῶρα δ᾽ ἄρ᾽ οἰσέμεναι πρόεσαν κήρυκα ἕκαστος. 391 
᾿Αντινόῳ μὲν ἔνεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον, 
ποικίλον" ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι 
χούσειαι, κληΐῖσιν ἐὐγνάμπτοις ἀραρυῖαι. 
ὅρμον δ᾽ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκ ἔνεικεν, 5295 
χρύσεον. ἠλέχτροισιν ἐερμένον ἠέλιον ὥς. 
ἕρματα δ᾽ Εὐρυδάμαντι δύω ϑεράποντες ἔνεικαν, 
τρίγληνα μορόεντα᾽ χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή. 
ἐκ δ᾽ ἄρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο ἄνακτος 
ἴσϑμιον ἤνεικεν ϑεράπων. περικαλλὲς ἄγαλμα. 800 
ἄλλο δ᾽ ἄρ᾽ ἄλλος δῶρον ᾿4χαιῶν καλὸν ἔνεικεν. 
ἡ μὲν ἐπειτ᾽ ἀνέβαιν᾽ ὑπερώϊα δῖα γυναικῶν, 
τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ ἀμφίπολοι ἔφερον περικαλλέα δῶρα. 

Οἱ δ᾽ εἰς ὀρχηστύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν 
τρεψάμενοι τέρποντο. μένον δ᾽ ἐπὶ ἕσπερον ἐλϑεῖν. 
τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἤλϑεν. 806 
αὐτίκα λαμπτῆρας τρεῖς ἵστασαν ἐν μεγάροισιν, 
ὄφρα φαείνοιεν" περὶ δὲ ξύλα κάγκανα ϑῆκαν, 
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αὖα πάλαι, περίκηλα. νέον κεκεασμένα χαλκῷ, 
χαὶ δαΐδας μετέμισγον" ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνέφαινον 810 
ὁὃμωαὶ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος. αὐτὰρ ὃ τῇσιν 
αὐτὸς διογενὴς μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
οΖμωαὶ Ὀδυσσῆος. δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος, 

ἔρχεσϑε πρὸς δώμαϑ᾽ ἵν᾽ αἰδοίη βασίλεια" 
τῇ δὲ παρ ἠλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ᾽ αὐτὴν 
ἥμεναι ἐν μεγάρῳ. ἢ εἴρια πείκετε χερσίν" 816 
αὐτὰρ ἐγὼ τούτοισι φάος πάντεσσι παρέξω. 
ἤνπερ γάρ «ὶ ἐθέλωσιν ἐΐϑρονον Ἠῶ μίμνειν, 
οὔτι μὲ νικήσουσι" πολυτλήμων δὲ μάλ᾽ εἰμί." 
Ὃς ἔφαϑ᾽. αἱ δ᾽ ἐγέλασσαν. ἐς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο. 

τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένιπε Μελανθὼ καλλιπάρῃος, 321 
τὴν Ζολίος μὲν ἔτικτε. κόμισσε δὲ Πηνελόπεια, 
παῖδα δὲ ὡς ἀτίταλλε, δίδου δ᾽ ἄρ᾽ ἀϑύρματα ϑυμῷ: 
ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ἔχε πένϑος ἐνὶ φρεσὶ Πηνελοπείης, 
ἀλλ ἥγ Εὐρυμάχῳ μισγέσκετο καὶ φιλέεσκεν. 8)5 
ἥ ῥ᾽ Ὀδυσῆ ἐνένιπεν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν" 

.οἰξεῖνε τάλαν, σύγε τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσὶ: 
οὐδ᾽ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλϑὼν, 
ἠέ που ἐς λέσχην. ἀλλ᾽ ἐνθάδε πόλλ᾽ ἀγορεύεις, 
[ϑαρσαλέως πολλοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδέ τι ϑυμῷ 380 
ταρβεῖς" ἦ δά σε οἶνος ἔχει φρένας, ἤ νύ τοι αἰεὶ 
τοιοῦτος νόος ἐστίν" ὃ καὶ μεταμώνια βάζξεις.] 
ἢ ἀλύεις, ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην; 
μή τίς τοι τάχα Ἴρου ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ, 
ὅστις σ᾽ ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσιν 386 
δώματος ἐκπέμψῃσι, φορύξας αἵματι πολλῷ." 

Τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

"ἢ τάχα Τηλεμάχῳ ἐρέω, κύον, οἵ ἀγορεύεις, 

κεῖσ᾽ ἐλθὼν, ἵνα σ᾽ αὖϑι διὰ μελεϊστὶ τάμῃσιν."“ 
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Ὃς εἰπὼν ἐπέεσσι διεπτοίησε γυναῖκας. 840 
βὰν δ᾽ ἴμεναι διὰ δῶμα. λύϑεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης 
ταρβοσύνῃ. φὰν γάρ μιν ἀληϑέα μυϑήσασϑαι. 
αὐτὰρ ὁ πὰρ λαμπτῆρσι φαείνων αἰϑομένοισιν 
ἑστήκειν ἐς πάντας ὁρώμενος" ἄλλα δὲ οἵ κῆρ 
ὥρμαινε φρεσὶν ἧσιν, ἅ δ᾽ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο. 345 

ΜΜνηστῆρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα ᾿4ϑήνη 
λώβης ἴσχεσϑαι ϑυμαλγέος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 
δύη ἄχος κραδίην “αερτιάδεω Ὀδυσῆος. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος. Πολύβου παῖς. ἤρχ ἀγορεύειν, 
κερτομέων Ὀδυσῆα" γέλω δ᾽ ἑτάροισιν ἔτευχεν. 850 

» Κέκλυτέ μευ. μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης. 

ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. 
οὐκ ἀϑεεὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ Ὀδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει" 
ἔμπης μοι δοκέει δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ 
καὶ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἵ ἔνι τρίχες οὐδ᾽ ἠβαιαί.“ς 855 
Ἦ ῥ᾽. ἅμα τε προσέειπεν Ὀδυσσῆα πτολίπορϑον 

ξεῖν, ἢ ἄρ κ' ἐϑέλοις ϑητευέμεν, εἴ σ᾽ ἀνελοίμην, 
ἀγροῦ ἐπὶ ἐσχατιῆς ---- μισϑὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται --- 
αἱμασιάς τε λέγων καὶ δένδρεα μακρὰ φυτεύων; 
ἔνϑα κ᾽ ἐγὼ σῦτον μὲν ἐπηετανὸν παρέχοιμι, 860 
εἵματα δ᾽ ἀμφιέσαιμι ποσίν ὃ᾽ ὑποδήματα δοίην. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ ἔργα κάκ ἔμμαϑες, οὐκ ἐθελήσεις 
ἔργον ἐποίχεσϑαι. ἀλλὰ πτώσσειν κατὰ δῆμον 
βούλεαι, ὄφρ᾽ ἂν ἔχῃς βόσκειν σὴν γαστέρ᾽ ἄναλτον."“ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 865 

οΕὐρύμαχ᾽, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένοιτο 
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τ᾽ ἥματα μακρὰ πέλονται. 
ἐν ποίῃ. δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι, 
καὶ δὲ σὺ τοῖον ἔχοις. ἵνα πειρησαίμεϑα ἔργου 
νήστιες ἄχρι μάλα κνέφαος. ποίη δὲ παρείη. 870 
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εἰ δ᾽ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν,, οἵπερ ἄριστοι, 
αἴϑωνες. μεγάλοι. ἄμφω κεκορηότε ποίης, 
ἥλικες, ἰσοφόροι, τῶντε σϑένος οὐκ ἀλαπαδνὸν, 
τετράγυον δ᾽ εἴη. εἴκοι δ᾽ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ: 
τῷ κέ μ᾽ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην. 870 
εἰ δ᾽ αὖ καὶ πόλεμόν ποϑὲν δρμήσειε Κρονίων 
σήμερον, αὐτὰρ ἐμοὶ σάκος εἴη καὶ δύο δοῦρε 
καὶ κυνέη πάγχαλκος. ἐπὶ κροτάφοις ἀραρυῖα, 
τῷ κέ μὶ ἴδοις πρώτοισιν ἐνὶ προμάχοισι μιγέντα, 
οὐδ᾽ ἄν μοι τὴν γαστέρ᾽ ὀνειδίξων ἀγορεύοις. 880 
ἀλλὰ μάλ ὑβρίζεις. καί τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής" 
καί πού τις δοκέεις μέγας ἔμμεναι ἠδὲ κραταιὸς, 
οὕνεκα πὰρ παύροισι καὶ οὐκ ἀγαϑοῖσιν ὁμιλεῖς. 
εἰ δ᾽ Ὀδυσεὺς ἔλϑοι καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαῖαν, 
αἶψά κέ τοι τὰ ϑύρετρα. καὶ εὐρέα περ μάλ᾽ ἐόντα, 
φεύγοντι στείνοιτο διὲκ προϑύροιο ϑύραζε."" 886 
Ὃς ἔφατ᾽, Εὐρύμαχος δ᾽ ἐχολώσατο κηρόϑι μᾶλλον, 

χαί μιν ὑπόδρα ἰδὼν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
..4. δείλ᾽, ἡ τάχα τοι τελέω κακὸν, οἷ᾽ ἀγορεύεις 

ϑαρσαλέως πολλοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδέ τι ϑυμῶ 390 
ταρβεῖς" ἢ δά σε οἶνος ἔχει φρένας. ἤ νύ τοι αἰεὶ 
τοιοῦτος νόος ἐστίν" ὃ καὶ μεταμώνια βαΐξεις. 
[ἦ ἀλύεις. ὅτι Ἶρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην :)““ 
Ὡς ἄρα φωνήσας σφέλας ἔλλαβεν- αὐτὰρ Ὀδυσ- 

σεὺς 

᾿ἀμφινόμου πρὸς γοῦνα καϑέξετο ΖΔουλιχιῆος, 895 
Εὐρύμαχον δείσας" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οἰνοχόον βάλε χεῖρα 
δεξιτερήν" πρόχοος δὲ χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα, 
αὐτὰρ ὅγ᾽ οἰμώξας πέσεν ὕπτιος ἐν κονίῃσιν. 
μνηστῆρες δ᾽ ὁμάδησαν ἀνὰ μέγαρα σκιόεντα, 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 400 

»Α418᾽ ὥφελλ᾽ ὃ ξεῖνος ἀλώμενος ἄλλοϑ᾽ ὀλέσϑαι 
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πρὶν ἐλϑεῖν" τῷ κ᾽ οὔτι τόσον κέλαδον μετέϑηκεν. 
νῦν δὲ περὶ πτωχῶν ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς 
ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος. ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ." 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο 405 
οοδαιμόνιοι. μαίνεσϑε καὶ οὐκέτι κεύϑετε ϑυμῷ 
βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα" ϑεῶν νύ τις ὕμμ' ὀροϑύνει. 
ἀλλ εὖ δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ᾽ ἰόντες, 
ὁππότε ϑυμὸς ἄνωγε" διώκω δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγε.“ 
Ὃς ἔφαϑ᾽. οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες 

Τηλέμαχον ϑαύμαζξον. ὃ ϑαρσαλέως ἀγόρευεν. 411 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Δμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 
[Νίσου φαίδιμος υἱὸς. ᾿ἀρητιάδαο ἄνακτος 1 

υς,, φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηϑέντι δικαίῳ 
ἀντιβίοις ἐπέεσσι καϑαπτόμενος χαλεπαίνοι" 415 
μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίξετε μήτε τιν᾽ ἄλλον 
ὁμώων. οἱ κατὰ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσϑω δεπάεσσιν, 
ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ᾽ ἰόντες" 

τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος 4520 
Τηλεμάχῳ μελέμεν" τοῦ γὰρ φέλον ἵκετο δῶμα." 
Ἃς φάτο. τοῖσι δὲ πᾶσιν ἐαδότα μῦϑον ἔειπεν. 

τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως. 

κῆρυξ Ζουλιχιεύς " ϑεράπων δ᾽ ἦν ̓ ἀμφινόμοιο" 
νώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν" οἱ ὃὲ ϑεοῖσυν 455 
σπείσαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν ϑ᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, 
βάν ῥ᾽ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαϑ᾽ ἕκαστος. 
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ΟΟΔΥΣΣΕΖΑ͂Σ 1. 

᾽Οδυσσέως καὶ Πηνελόπης ὁμιλία. ἀναγνωρισμὸς 
ὑπὸ Εὐρυκλείας. 

«Αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μνηστήρεσσι φόνον σὺν ᾿ϑήνῃ μερμηρίζων" 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

.. Τηλέμαχε. χρὴ τεύχε᾽ ἀρήϊα κατϑέμεν εἴσω 
πάντα μάλ᾽ ᾿ αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσιν ὃ 
παρφάσϑαι. ὅτε κέν σε μεταλλῶσιν ποϑέοντες" 
ἐκ καπνοῦ κατέϑην, ἐπεὶ οὐκέτι τοῖσιν ἐῴκει 
οἷά ποτε Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, 
ἀλλὰ κατήκισται, ὅσσον πυρὸς ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 
πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖξον ἐνὶ φρεσὶν ἔμβαλε δαίμων, 
μή πως οἰνωϑέντες. ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν, 11 
ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα 
καὶ μνηστύν᾽ αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος."“ 
Ὡς φάτο. Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑετο πατρὶ, 

ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν 18 
οΜαϊ᾽, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 

ὄφρα κεν ἐς ϑάλαμον καταϑείομαι ἔντεα πατρὸς 
καλὰ, τά μοι κατὰ οἶκον ἀκηδέα καπνὸς ἀμέρδει 
πατρὸς ἀποιχομένοιο" ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα. 

νῦν δ᾽ ἐθέλω καταϑέσϑαι. ἵν᾽ οὐ πυρὸς ἵξετ᾽ ἀὐτμή."“ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 531 

αἱ γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο 
οἴκου κήδεσϑαι καὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, τίς τοι ἔπειτα μετοιχομένη φάος οἴσει: 
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ὁμωὰς δ᾽ οὐκ εἴας προβλωσκέμεν, αἵ κεν ἔφαινον."ς 25 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

ξεῖνος ὅδ᾽" οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι ὅς κεν ἐμῆς γε 
χοίνικος ἅπτηται, καὶ τηλόϑεν εἰληλουϑώς."" 
Ὃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος. 

κλήϊσεν δὲ ϑύρας μεγάρων εὐναιεταόντων. 80 
τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναϊξαντ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς 
ἐσφόρεον κόρυϑάς τε καὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας 
ἔγχεά τ᾽ ὀξυόεντα΄ πάρονϑε δὲ Παλλὰς ᾿4ϑήνη, 
χφύσεον λύχνον ἔχουσα. φάος περικαλλὲς ἐποίει. 
δὴ τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ὃν πατέρ᾽ αἶψα 85 

νῷ, πάτερ, ἢ μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 
ἔμπης μον τοῖχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι, 
εἰλάτιναί τε δοκοὶ, καὶ κίονες ὑψόσ᾽ ἔχοντες 
φαίνοντ᾽ ὀφϑαλμοῖς ὡσεὶ πυρὸς αὐἰϑομένοιο. 89 
ἢ μάλα τις ϑεὸς ἔνδον, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

σίγα καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε μηδ᾽ ἐρέεινε" 
αὕτη τοι δίκη ἐστὶ ϑεῶν. οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
ἀλλὰ σὺ μὲν κατάλεξαι. ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι αὐτοῦ, 
ὄφρα κ᾽ ἔτι δμωὰς καὶ μητέρα σὴν ἐρεϑίξω" 45 
ἡ δέ μ’ ὀδυρομένη εἰρήσεται ἀμφὶς ἕκαστα.“ 
Ὡς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

κείων ἐς ϑάλαμον, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων, 

ἔνϑα πάρος κοιμᾶϑ'᾽, ὅτε μὲν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι" 

ἔνϑ᾽ ἄρα καὶ τότ᾽ ἔλεκτο καὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν. 60 
αὐτὰρ ὃ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μνηστήρεσσι φόνον σὺν ᾿άϑήνῃ μερμηρίζων. 
Ἢ δ᾽ ἴεν ἐκ ϑαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 

᾿ἀρτέμιδι ἐκέλη ἠὲ χρυσέῃ ᾿ἀφροδίτῃ. 
τῇ παρὰ μὲν κλισίην πυρὶ κάτϑεσαν, ἔνϑ᾽ ἄρ᾽ ἐφῖξεν, 
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δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ" ἥν ποτὲ τέκτων 66 
ποίησ᾽ Ἰκμάλιος, καὶ ὑπὸ ϑρῆνυν ποσὶν ἧκεν 
προσφυέ᾽ ἐξ αὐτῆς, ὅϑ᾽ ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας. 
ἔνϑα καϑέζετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια. 
ἦλϑον δὲ δμωαὶ λευκώλενον ἐκ μεγάροιο. 60 
αἱ δ᾽ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἥρεον ἠδὲ τραπέξας 
καὶ δέπα, ἔνϑεν ἄρ᾽ ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον" 
πῦρ δ᾽ ἀπὸ λαμπτήρων χαμάδις βάλον, ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ 

αὐτῶν 
νήησαν ξύλα πολλὰ, φόως ἔμεν ἠδὲ ϑέρεσϑαι. 

ἡ δ᾽ Ὀδυσῆ᾽ ἐνένιπε Μελανθὼ δεύτερον αὔτις" 66 
οοἰξεῖν᾽, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις διὰ νύκτα 

δινεύων κατὰ οἶκον. ὀπιπεύσεις δὲ γυναῖκας; 
ἀλλ ἔξελϑε ϑύραξε. τάλαν. καὶ δαιτὸς ὄνησο" 
ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσϑα ϑύραζξε."" 

Τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 70 

»δαιμονίη τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις κεκοτηότι ϑυμῶ; 
ἢ ὅτι δὴ ῥυπόω, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἶμαι, 
πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει. 
τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμονες ἄνδρες ἔασιν. 
καὶ γὰρ ἐγώ ποτε οἶκον ἐν ἀνθρώποισιν ἔναιον 78 
ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ, 
τοίῳ ὁποῖος ἔον καὶ ὅτευ κεχρημένος ἔλϑοι" 
ἦσαν δὲ δμῶες μάλα μυρίοι, ἄλλα τε πολλὰ 
οἷσίν τ᾽ εὖ ξώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἀλάπαξε Κρονίων --- ἤϑελε γάρ που --- 80 
τῷ νῦν μήποτε καὶ σὺ, γύναι, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσῃς 
ἀγλαΐην, τῇ νῦν γε μετὰ δμωῇσι κέκασσαι" 
μή πώς τοι δέσποινα κοτεσσαμένη χαλεπήνῃ, 
ἢ Ὀδυσεὺς ἔλθῃ" ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα. 
εἰ δ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν, 88 
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ἀλλ ἤδη παῖς τοῖος ᾿“πόλλωνός γε ἕκητι, 
Τηλέμαχος" τὸν δ᾽ οὔτις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν 
λήϑει ἀτασϑάλλουσ᾽, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐστίν."“ 

Ἃς φάτο, τοῦ δ᾽ ἤκουσε περίφρων Πηπελόπεια, 
ἀμφίπολον δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 90 
Πάντως, ϑαρσαλέη, κύον ἀδδεὲς, οὔτι μὲ λήϑεις 

ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις " 
πάντα γὰρ εὖ ἤδησϑ᾽,, ἐπεὶ ἐξ ἐμεῦ ἔκλυες αὐτῆς 
ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν 
ἀμφὶ πόσει εἴρεσϑαι,. ἐπεὶ πυκινῶς ἀκάχημαι."- 98 
Ἦ δα καὶ Εὐρυνόμην ταμίην πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

Εὐρυνόμη. φέρε δὴ δίφρον καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 
ὄφρα καϑεζόμενος εἴπῃ ἔπος ἠδ᾽ ἐπακούσῃ 
ὁ ξεῖνος ἐμέϑεν ἐθέλω δέ μιν ἐξερέεσϑαι."“ 
Ὡς ἔφαϑ', ἡ δὲ μάλ᾽ ὀτραλέως κατέϑηκε φέρουσα 

δίφρον ἐὔξεστον καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῶας ἔβαλλεν" 101 
ἔνϑα καϑέζετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια" 

οὐἰξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή᾽ 
τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν ; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες ;“" 10 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

«ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν 
νεικέοι" ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, 
ὥστε τευ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος. ὅστε ϑεουδὴς 
ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφϑέμοισιν ἀνάσσων 110 
εὐδικίας ἀνέχῃσι. φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα 
πυροὺς καὶ κριϑὰς, βρίϑῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ, 
τίκτῃ δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, ϑάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχϑῦς 
ἐξ εὐηγεσίης. ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
τῷ ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ, 115 
μηδ᾽ ἐμὸν ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν, 
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μή μοι μᾶλλον ϑυμὸν ἐνιπλήσῃς ὀδυνάων 
μνησαμένω: μάλα δ᾽ εἰμὶ πολύστονος" οὐδέ τί μὲ χρὴ 
οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ γούωντά τε μυρόμενόν τε 
ἦσϑαι, ἐπεὶ κάκιον πενϑήμεναι ἄκριτον αἰεί" 120 
μήτις μοι δμωῶν νεμεσήσεται, ἠὲ σύγ᾽ αὐτὴ, 
φῇ δὲ δακρυπλώειν βεβαρηότα με φρένας οἴνῳ."“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια 
«ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τὲ 
ὥλεσαν ἀϑάνατοι. ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον 196 
᾿Δργεῖοι,, μετὰ τοῖσι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἦεν Ὀδυσσεύς. 
εἰ κεῖνός γ᾽ ἐλϑὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι, 
μεῖξον κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ κάλλιον οὕτως. 
νῦν δ᾽ ἄχομαι" τόσα γάρ μοι ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων. 
[ὅσσοι γὰρ νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 180 
ΖΔουλιχίῳ τε Σάμῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνϑῳ, 
οἵ τ᾽ αὐτὴν Ἰθάκην εὐδείελον ἀμφινέμονται, 
οἵ μ᾽ ἀεκαζομένην μνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον.] 
τῷ οὔτε ξείνων ἐμπάξομαι οὔϑ'᾽ ἵκετάων 
οὔτε τι κηρύκων, οἵ δημιοεργοὶ ἔασιν" 195 

ἀλλ: Ὀδυσῆ ποϑέουσα φίλον κατατήκομαι ἦτορ. 
οὗ δὲ γάμον σπεύδουσιν. ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω. 
φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων, 
στησαμένῃ μέγαν ἱστὸν, ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν, 189 
λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφαρ δ᾽ αὐτοῖς μετέειπον 
'κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ ϑάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσόκε φᾶρος 
ἐκτελέσω --- μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται --- 
“αέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον. εἰς ὅτε κέν μιν 
μοῖρ᾽ ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιο" 145 
μή τίς μοι κατὰ δῆμον ᾿4χαιϊάδων νεμεσήσῃ, 
αἴ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας." 
ὡς ἐφάμην. τοῖσιν δ᾽ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀνήνωρ. 
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ἔνϑα καὶ ἡματίη μὲν ὑφαίνεσκον μέγαν ἱστὸν, 
νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκον, ἐπεὶ δαΐδας παραϑείμην. 150 
ὡς τρίετες μὲν ἔληϑον ἐγὼ καὶ ἔπειϑον ᾿4χαιούς" 
ἀλλ᾽ ὅτε τέτρατον ἦλϑεν ἔτος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, 
[μηνῶν φϑινόντων. περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσϑη.] 
καὶ τότε δή μὲ διὰ ὃμωὰς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας. 
εἷλον ἐπελϑόντες καὶ ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν. 158 
ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσα. καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγκης" 
νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐκφυγέειν δύναμαι γάμον οὔτε τινὶ ἄλλην 
μῆτιν ἔϑ᾽ εὑρίσκω" μάλα δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες 
γήμασϑ'᾽, ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον κατεδόντων, 
γιγνώσκων" ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα 160 
οἴκου κήδεσθαι, τῷτε Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. 
ἀλλὰ καὶ ὥς μοι εἰπὲ τεὸν γένος. δὁππόϑεν ἐσσί: 
οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης."- 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

»ὦ γύναι αἰδοίη “αεφτιάδεω Ὀδυσῆος, 165 
οὐκέτ᾽ ἀπολλήξεις τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα; 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω" ἢ μέν εἰ ἀχέεσσί 7ὲ δώσεις 

πλείοσιν ἢ ἔχομαι" ἡ γὰρ δίκη. ὁππότε πάτρης 
ἧς ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν, 
πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε᾽ ἀλώμενος. ἄλγεα πάσχων. 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω ὃ μ' ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾶς. 171 
Κρήτη τις γαῖ᾽ ἔστι, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 
καλὴ καὶ πέειρα. περίρρυτος" ἐν δ᾽ ἄνϑρωποι 
πολλοὶ, ἀπειρέσιοι. καὶ ἐννήκοντα πόληες. 
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη" ἐν μὲν ᾿Δ4χαιοὶ, 115 
ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες. ἐν δὲ Κύδωνες, 
Ζωριέξες τὲ τριχαΐκες δῖοί τε Πελασγοί. 
τῇσι δ᾽ ἐνὶ Κνωσὸς, μεγάλη πόλις, ἔνϑα τε Μίνως 
ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστὴς, 
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πατρὸς ἐμοῖο πατὴρ. μεγαϑύμου Ζευκαλίωνος. 180 
Δευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα" 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω 
ὥχεϑ᾽ ἅμ᾽ ᾿Δτρείδησιν, ἐμοὶ δ᾽ ὄνομα κλυτὸν Αἴϑων, 
ὁπλότερος γενεῇ" ὁ δ᾽ ἄρα πρότερος καὶ ἀρείων. 
ἔνϑ᾽ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἰδόμην καὶ ξείνια δῶκα. 185 
καὶ γὰρ τὸν Κρήτηνδε κατήγαγεν ὃς ἀνέμοιο, 
ἱέμενον Τροίηνδε παραπλάγξασα Μαλειῶν 

στῆσε δ᾽ ἐν ᾿Δμνισῷῶῷ, ὅϑι τε σπέος Εἰλευϑυίης, 
ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ᾽ ὑπάλυξεν ἀέλλας. 
αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενῆα μετάλλα ἄστυδ᾽ ἀνελϑών: 190 
ξεῦνον γάρ οἵ ἔφασκε φίλον τ᾽ ἔμεν αἰδοῖόν' τε. 

τῷ δ᾽ ἤδη δεκάτη ἢ ἑνδεκάτη πέλεν ἠὼς 
οἰχομένῳ σὺν νηυσὶ κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω. 
τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ ἄγων εὖ ἐξείνισσα, 
ἐνδυκέως φιλέων. πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων. 195 
καὶ οἷ τοῖς τ᾽ ἄλλοις ἑτάροις. οἵ ἅμ᾽ αὐτῷ ἕποντο, 
δημόϑεν ἄλφιτα δῶκα καὶ αἴϑοπα οἶνον ἀγείρας 
καὶ βοῦς ἱρεύσασϑαι, ἵνα πλησαίατο ϑυμόν. 
ἔνϑα δυώδεκα μὲν μένον ἤματα δῖοι ᾿4χαιοί: 
εἴλει γὰρ Βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ᾽ ἐπὶ γαίῃ 300 
εἴα ἴστασϑαι. χαλεπὸς δέ τις ὥρορε δαίμων" 
τῇ τρισκαιδεκάτῃ δ᾽ ἄνεμος πέσε, τοὶ δ᾽ ἀνάγοντο." 

Ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα" 
τῆς δ᾽ ἄρ᾽ ἀκουούσης ῥέε δάκρυα, τήκετο δὲ χρώς. 
ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ᾽ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν, 305 
ἥντ᾽ Εὖρος κατέτηξεν. ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύῃ" 
τηκομένης δ᾽ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλήϑουσι ῥέοντες" 
ὡς τῆς τήκετο καλὰ παρήϊα δακρυχεούσης, 
κλαιούσης ἑὸν ἄνδρα παρήμενον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ϑυμῷ μὲν γοόωσαν ἕξὴν ἐλέαιρε γυναῖκα, 210 
ὀφϑαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος 

Ηοπιετὶ Ὁ ἀγ5βθᾶ. 20 



806 ΟΖΥΣΣΈῈΕῈΤΑΩ͂Σ Τ. 

ἀτρέμας ἐν βλεφάροισι" δόλῳ δ᾽ ὅγε δάκρυα κεῦϑεν. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρῳφϑη πολυδακρύτοιο γόοιο, 
ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβομένη προσέειπεν 

οἾνῦν μὲν δή σευ. ξεῖνέ γ᾽, ὀΐω πειρήσεσϑαι, 3215 
εἰ ἐτεὸν δὴ κεῖϑι σὺν ἀντιϑέοις ἑτάροισιν 
ξείνισας ἐν μεγάροισιν ἐμὸν πόσιν, ὡς ἀγορεύεις. 
εἰπέ μοι ὁπποῖ᾽ ἄσσα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο. 
αὐτός 8 οἷος ἔην. καὶ ἑταίρους. οἵ οἵ ἕποντο."“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 930 

ὦ γύναι. ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα 
εἰπέμεν- ἤδη γάρ οἱ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν 
ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυϑε πάτρης" 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω ὥς μοι ἰνδάλλεται ἤτορ. 
χλαῖναν πορφυρέην οὔλην ἔχε δῖος Ὀδυσσεὺς, 535 
διπλῆν" αὐτάρ οἱ περόνη χρυσοῖο τέτυκτο 
αὐλοῖσιν διδύμοισι: πάροιϑε δὲ δαίδαλον ἦεν" 
ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον ἑλλὸν. 
ἀσπαίροντα λάων᾽ τὸ δὲ ϑαυμάξεσκον ἅπαντες. 
ὡς οἱ χρύσεοι ἐόντες ὁ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων, 380 
αὐτὰρ ὃ ἐκφυγέειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσιν. 
τὸν δὲ χιτῶν ἐνόησα περὶ χροὶ σιγαλόεντα, 
οἷόν τε χρομύοιο λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο. 
τὼς μὲν ἔην μαλακὸς, λαμπρὸς δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς" 
ἢ μὲν πολλαί γ᾽ αὐτὸν ἐϑηήσαντο γυναῖκες. 236 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
οὐκ οἶδ᾽ εἰ τάδε ἔστο περὶ χροὶ οἴχοϑ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
ἤ τις ἑταίρων δῶκε ϑοῆς ἐπὶ νηὸς ἰόντι, 
ἤ τίς που καὶ ξεῖνος. ἐπεὶ πολλοῖσιν Ὀδυσσεὺς 
ἔσκε φίλος: παῦροι γὰρ ᾿Δχαιῶν ἦσαν ὁμοῖοι. 240 
καί οἵ ἐγὼ χάλκειον ἄορ καὶ δίπλακα δῶκα 
καλὴν πορφυρέην καὶ τερμιόεντα χιτῶνα, 
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αἰδοίως δ᾽ ἀπέπεμπον ἐϊσσέλμου ἐπὶ νηός. 
χαὶ μέν οἵ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ 
εἵπετο" καὶ τόν τοι μυϑήσομαι. οἷος ἔην περ. 245 
γυρὸς ἐν ὥμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος, 
Εὐρυβάτης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε" τίεν δέ μὲν ἔξοχον ἄλλων 
ὧν ἑτάρων Ὀδυσεὺς. ὅτι οἵ φρεσὶν ἄρτια ἤδη." 
Ὡς φάτο, τῇ δ᾽ ἔτι μϑθλον ὑφ᾽ ἵμερον ὥρσε γόοιο, 

σήματ᾽ ἀναγνούσῃ τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφϑη πολυδακρύτοιο γόοιο, 261 
καὶ τότε μιν μύϑοισιν ἀμειβομένη προσέειπεν 
Νῦν μὲν δή μοι, ξεῖνε, πάρος περ ἐὼν ἐλεεινὸς. 

ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι φίλος τ᾽ ἔσῃ αἰδοῖός τε" 
αὐτὴ γὰρ τάδε εἵματ᾽ ἐγὼ πόρον, οἷ᾽ ἀγορεύεις, 395 
πτύξασ᾽ ἐκ ϑαλάμου. περόνην τ᾽ ἐπέϑηκα φαεινὴν 
κείνῳ ἄγαλμ᾽ ἔμεναι" τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 
οἴχαδε νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
τῷ δὰ κακῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς Ὀδυσσεὺς 
ὥχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν.“ 260 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 

ὦ γύναι αἰδοίη “αερτιάδεω Ὀδυσῆος, 
μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο, μηδέ τι ϑυμὸν 
τῆκε. πόσιν γοόωσα. νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν: 
καὶ γάρ τίς τ᾽ ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ᾽ ὀλέσψασα 266 
χουρέδιον, τῷ τέκνα τέκῃ φιλότητι μιγεῖσα, 
ἢ Ὀδυση΄. ὅν φασι ϑεοῖς ἐναλίγκιον εἶναι. 
ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι. ἐμεῖο δὲ σύνϑεο μῦϑον᾽ 
νημερτέως γάρ τοι μυϑήσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω 
ὡς ἤδη Ὀδυσῆος ἐγὼ περὶ νόστου ἄκουσα 270 
ἀγχοῦ, Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ, 
ξωοῦ" αὐτὰρ ἄγει κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ 
αἰτίζων ἀνὰ δῆμον. ἀτὰρ ἐρίηρας ἑταίρους 

20Ὲ 
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ὥλεσε καὶ νῆα γλαφυρὴν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 
Θρινακίης ἄπο νήσου ἰών" ὀδύσαντο γὰρ αὐτῷ 215 
Ζεύς τε καὶ Ἠέλιος: τοῦ γὰρ βόας ἔκταν ἑταῖροι. 
οἵ μὲνπάντες ὄλοντο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ" 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ τρόπιος νεὸς ἔκβαλε κῦμ᾽ ἐπὶ χέρσου, 
Φαιήκων ἐς γαῖαν. οἱ ἀγχίϑεοι γεγάασιν, 
οἱ δή μιν πέρι κῆρι ϑεὸν ὡς τιμήσαντο 280 
καί οἵ πολλὰ δόσαν πέμπειν τέ μιν ἤϑελον αὐτοὶ 
οἴκαδ᾽ ἀπήμαντον. καί κεν πάλαι ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς 
ἤην᾽ ἀλλ᾿ ἄρα οἵ τόγε κέρδιον εἴσατο ϑυμῷ, 
χρήματ᾽ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἰόντε" 
ὡς περὶ κέρδεα πολλὰ καταϑνητῶν ἀνθρώπων 3286 
οἶδ᾽ Ὀδυσεὺς. οὐδ᾽ ἄν τις ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος. 
ὥς μοι Θεσπρωτῶν βασιλεὺς μυϑήσατο Φείδων: 
ὥμνυε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτὸν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ, 
νῆα κατειρύσϑαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους, 
οἱ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 290 
ἀλλ᾽ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε: τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς 
ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς ΖΙουλίχιον πολύπυρον. 
καί μοι κτήματ᾽ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ᾽ Ὀδυσσεύς" 
καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσκοι, 
ὅσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος. 2095 
τὸν δ᾽ ἐς Φωδώνην φάτο βήμεναι. ὄφρα ϑεοῖο 
ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Ζιὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 
ὅππως νοστήσειε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
ἤδη δὴν ἀπεὼν,. ἢ ἀμφαδὸν ἠὲ κρυφηδόν. 
ὡς ὁ μὲν οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη 800 
ἄγχι μάλ᾽, οὐδ᾽ ἔτι τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 
δηρὸν ἀπεσσεῖται: ἔμπης δέ τοι ὅρκια δώσω. 
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, ϑεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 
ἱστίη τ Ὀδυσῆος ἀμύμονος. ἣν ἀφικάνω" 
ἡ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω. 805 
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τοῦδ᾽ αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, 

τοῦ μὲν φϑένοντος μηνὸς. τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο."" 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

αἱ γὰρ τοῦτο, ξεῦνε, ἔπος τετελεσμένον εἴη" 
τῷ κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δῶρα 5810 
ἐξ ἐμεῦ. ὡς ἄν τίς σε συναντόμενος μακαρίζοι. 
ἀλλά μοι ὧδ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ὀΐεται, ὡς ἔσεταέ περ’ 
οὔτ᾽ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται, οὔτε σὺ πομπῆς 
τεύξῃ. ἐπεὶ οὐ τοῖοι σημάντορές εἰσ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 
οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκε μετ᾽ ἀνδράσιν, εἴποτ᾽ ἔην γε. 815 
ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσϑαι. 
ἀλλά μιν. ἀμφίπολοι, ἀπονέψατε, κάτϑετε δ᾽ εὐνὴν, 
δέμνια καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα, 
ὥς καὶ εὖ ϑαλπιόων χρυσόϑρονον Ἠῶ ἵκηται. 
ἠῶϑεν δὲ μάλ᾽ ἦρι λοέσσαι τε χρῖσαέ τε, 820 
ὥς χ᾽ ἔνδον παρὰ Τηλεμάχῳ δείπνοιο μέδηται 
ἥμενος ἐν μεγάρῳ" τῷ δ᾽ ἄλγιον ὅς κεν ἐκείνων 
τοῦτον ἀνιάξῃ ϑυμοφϑόρος᾽ οὐδέ τι ἔργον 
ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει. μάλα περ κεχολωμένος αἰνῶς. 
πῶς γὰρ ἐμεῦ σὺ, ξεῖνε, δαήσεαι εἴ τι γυναικῶν 325 
ἀλλάων περίειμι νόον καὶ ἐπίφρονα μῆτιν. 
εἴ κεν ἀὐσταλέος. κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισιν 
δαινύῃ; ἄνϑρωποι δὲ μινυνϑάδιοι τελέϑουσιν. 
ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ. 
τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε ὀπίσσω 3580 
ξωῷ. ἀτὰρ τεϑνεῶτί γ᾽ ἐφεψιόωνται ἅπαντες" 
ὃς δ᾽ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ, 
τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσιν 
πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους. πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον."“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 885 

ὦ γύναι αἰδοίη “αερτιάδεω Ὀδυσῆος, 
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ἤτοι ἐμοὶ χλαῖναι καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα 
ἤχϑεϑ'᾽, ὅτε πρῶτον Κρήτης ὄρεα νιφόεντα 
νοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο, 
χείω δ᾽ ὡς τὸ πάρος περ ἀὔπνους νύκτας ἴαυον" 340 
πολλὰς γὰρ δὴ νύκτας ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ 
ἄεσα καί τ᾽ ἀνέμεινα ἐὔϑρονον Ἠῶ ὃϊῖαν. 
οὐδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα ϑυμῷ 
γίγνεται: οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο 
τάων αἵ τοι δῶμα κάτα δρήστειραι ἔασιν, 845 
εἰ μή τις γρηῦς ἔστι παλαιὴ. κεδνὰ ἰδυῖα, 
ἥτις δὴ τέτληκε τόσα φρεσὶν ὅσσα τὶ ἐγώ περ᾽ 
τῇ δ᾽ οὐκ ἂν φϑονέοιμι ποδῶν ἅψασϑαι ἐμεῖο."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
ξεῖνε φίλ᾽ - οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε 850 
ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα. 
ὡς σὺ μάλ᾽ εὐφραδέως πεπνυμένα πάντ᾽ ἀγορεύεις" 
ἔστι δέ μου γρηὺς πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχουσα, 
ἢ κεῖνον δύστηνον ἐὺ τρέφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν, 
δεξαμένη χείρεσοσ᾽, ὅτε μυν πρῶτον τέχε μήτηρ, 858 
ἥ σε πόδας νίψει. ὀλιγηπελέουσα περ ἔμπης. 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἀνστᾶσα, περίφρων Εὐρύκλεια, 
νίψον σοῖο ἄνακτος ὁμήλικα: καί που Ὀδυσσεὺς 

ἤδη τοιόσδ᾽ ἐστὶ πόδας τοιόσδε τε χεῖρας" 
αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν."Ξ 860 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφη. γρηὺῦς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα, 

δάκρυα δ᾽ ἔκβαλε ϑερμὰ, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν" 
μοι ἐγὼ σέο, τέκνον, ἀμήχανος" ἢ σε περὶ Ζεὺς 

ἀνθρώπων ἤχϑηρε ϑεουδέα ϑυμὸν ἔχοντα. 
οὐ γάρ πώ τις τόσσα βροτῶν “1 τερπικεραύνῳ 866 
πίονα μηρί ἔκη οὐδ᾽ ἐξαίτους ἑκατόμβας, 
ὅσσα σὺ τῷ ἐδίδως. ἀρώμενος εἷος ἵκοιο 
γῆρας τε λιπαρὸν ϑρέψαιό τε φαίδιμον υἱόν: 
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νῦν δέ τοι οἴω πάμπαν ἀφείλετο νόστιμον ἡμαρ. 
οὕτω που καὶ κείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖκες 870 

ξείνων τηλεδαπῶν. ὅτε τευ κλυτὰ δώμαϑ'᾽ ἵκοιτο, 
ὡς σέϑεν αἱ κύνες αἵδε καϑεψιόωνται ἅπασαι, 
τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀλεείνων 
οὐκ ἐάας νίζευν" ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἀέκουσαν ἄνωγεν 
κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 876 
τῷ σε πόδας νίψω ἅμα τ᾽ αὐτῆς Πηνελοπείης 
καὶ σέϑεν εἵνεκ᾽, ἐπεί μοι ὀρώρεται ἔνδοϑι ϑυμὸς 
κήδεσιν. ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ξυνέει ἔπος. ὅττι κεν εἴπω" 
πολλοὶ δὴ ξεῖνοι ταλαπείριοι ἐνθάδ᾽ ἵκοντο, 
ἀλλ᾽ οὔπω τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσϑαι 880 
ὡς σὺ δέμας φωνήν τε πόδας τ᾽ Ὀδυσῆϊ ξοικας."“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυοσ- 
σεύς 

»ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν ὅσοι ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν 
ημξας ἀμφοτέρους. μάλα εἰκέλω ἀλλήλοιν 884 

ἔμμεναι, ὡς σύ περ αὐτὴ ἐπιφρονέουσ᾽ ἀγορεύεις." 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, γρηῦς δὲ λέβηϑ' ἕλε παμφανόωντα, 

τοῦ πόδας ἐξαπένιζεν. ὕδωρ δ᾽ ἐνεχεύατο πουλὺ 
ψυχρὸν. ἔπειτα δὲ ϑερμὸν ἐπήφυσεν. αὐτὰρ Ὀδυοσ- 

σεὺς 
ἷξεν ἐπὶ ἐσχαρόφιν. ποτὶ δὲ σκότον ἐτράπετ᾽ αἶψα" 
αὐτίκα γὰρ κατὰ ϑυμὸν ὀΐσατο., μή ὃ λαβοῦσα 390 
οὐλὴν ἀμφράσσαιτο καὶ ἀμφαδὰ ἔργα γένοιτο. 
νίξε δ᾽ ἀρ ἄσσον ἰοῦσα ἄναχϑ' ἕἑόν αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
οὐλὴν, τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι 
Παρνησόνδ᾽ ἐλθόντα μετ᾽ “ὐτόύλυκόν τε καὶ υἷας, 
μητρὸς ἑῆς πατέρ᾽ ἐσϑλὸν, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο 395 
κλεπτοσύνῃ ὃ᾽ ὅρκῳ τε’ ϑεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωκεν 
Ἑρμείας" τῷ γὰρ κεχαρισμένα μηρία καῖεν 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων" ὃ δέ οἵ πρόφρων ἅμ᾽ ὁπήδει. 
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Αὐτόλυκος δ᾽ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον 
παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο ϑυγατέρος ἧς" 400 

τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι ϑῆκεν 
παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 

»«Αὐτόλυκ,, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο ὅττι κε ϑῆαι 
παιδὸς παιδὶ φίλῳ πολυάρητος δέ τοί ἐστιν."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε 405 
“γαμβρὸς ἐμὸς ϑυγάτηρ τε, τέϑεσϑ'᾽ ὄνομ᾽ ὅττι κεν 

εἴπω" 

πολλοῖσιν γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀνδρόσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χϑόνα πουλυβότειραν" 
τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἔγωγε, 
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσας μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα 410 
ἔλθῃ Παρνησόνδ᾽, ὅϑι πού μοι κτήματ᾽ ξασιν, 
τῶν οἵ ἐγὼ δώσω καί μιν χαίροντ᾽ ἀποπέμψω." 

Τῶν ἕνεχ᾽ ἦλϑ᾽ Ὀδυσεὺς. ἵνα οἵ πόροι ἀγλαὰ δῶρα. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκος τε καὶ υἱέες Αὐτολύκοιο 
χερσίν τ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν" 418 

μήτηρ δ᾽ ᾿“μφιϑέη μητρὸς περιφῦσ᾽ Ὀδυσῆϊ 
κύσσ᾽ ἄρα μιν κεφαλήν τὲ καὶ ἄμφω φάεα καλᾶ. 
«Αὐτόλυκος δ᾽ υἱοῖσιν ἐκέκλετο κυδαλίμοισιν 
δεῖπνον ἐφοπλίσσαι" τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄκουσαν, 
αὐτίκα δ᾽ εἰσάγαγον βοῦν ἄρσενα πενταέτηρον" 490 
τὸν δέρον ἀμφί 8᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 
μίστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν: 
ὥπτησάν τε περιφραδέως: δάσσαντό τε μοίρας. 
ὡς τότε μὲν πρόπαν ἥμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
δαίνυντ᾽, οὐδὲ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 4935 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑεν, 
δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
βάν δ᾽ ἴμεν ἐς ϑήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 
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υἱέες Αὐτολύκου" μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσευς 430 
ἤϊεν" αἰπὺ δ᾽ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ 
Παρνησοῦ, τάχα δ᾽ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας. 
Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας 
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαϑυρρόου ΦΘκεανοῖο, 
οἱ δ᾽ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπακτῆρες" πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῶν 
ἰχνί ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισϑεν 486 
υἱέες Αὐτολύκου: μετὰ τοῖσι δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς 
ἤϊεν ἄγχι κυνῶν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 
ἔνϑα δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λόχμῃ πυκινῇ κατέκειτο μέγας σῦς" 
τὴν μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων,. 
οὔτε μυν Ἠέλιος φαέϑων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, 441 
οὔτ᾽ ὄμβρος περάασπε διαμπερές" ὡς ἄρα πυκνὴ 
ἦεν, ἀτὰρ φύλλων ἐνέην χύσις ἤλιϑα πολλή. 

τὸν δ᾽ ἀνδρῶν τε κυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλϑε ποδοῖιν, 
ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν" ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ ξυλόχοιο. 445 

φρίξας εὖ λοφιὴν, πῦρ δ᾽ ὀφϑαλμοῖσι δεδορκὼς. 
στῆ ῥ᾽ αὐτῶν σχεδόϑεν᾽ ὃ δ᾽ ἄρα πρώτιστος Ὀδυσσεὺς 

ἔσσυτ᾽ ἀνασχόμενος δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείῃ. 
οὐτάμεναι μεμαώς" ὁ δέ μιν φϑάμενος ἔλασεν σῦς 
γουνὸς ὕπερ. πολλὸν δὲ διήφυσε σαρκὸς ὀδόντι 450 
λικριφὶς ἀΐξας, οὐδ᾽ ὀστέον ἵκετο φωτός. 
τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς οὔτησε τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, 
ἀντικρὺ δὲ διῆλϑε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή᾽ 
κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακὼν, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο ϑυμός. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτολύκου παῖδες φίλοι ἀμφεπένοντο, 
ὠτειλὴν δ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀντυϑέοιο 456 
δῆσαν ἐπισταμένως, ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα κελαινὸν 
ἔσχεϑον, αἶψα δ᾽ ἵκοντο φίλου πρὸς δώματα πατρός. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Αὐτόλυκός τε καὶ υἱέες “ὐτολύκοιο 
εὖ ἰησάμενοι ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα πορόντες 460 
καρπαλίμως χαίροντα φίλην χαίροντες ἔπεμπον 
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εἰς Ἰθάκην. τῷ μέν ῥα πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
χαῖρον νοστήσαντι καὶ ἐξερέξινον ἕκαστα, 
οὐλὴν ὅττι πάϑοι" ὁ δ᾽ ἄρα σφίσιν εὖ κατέλεξεν 
ὥς μιν ϑηρεύοντ᾽ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι, 465 
Παρνησόνδ᾽ ἐλϑόντα σὺν υἱάσυν Αὐτολύκοιο. 

Τὴν γρηὺς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα 
γνῶ ῥ᾽ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσϑαι" 
ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκὸς, 469 
ἂψ δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίϑη᾽ τὸ δ᾽ ἐπὶ χϑονὸς ἐξέχυϑ᾽ ὕδωρ. 
τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἵ ὄσσε 
δακρυόφι πλῆσϑεν, ϑαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 
ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν 
(Ἢ μάλ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος" οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ᾽ ἐμὸν ἀμφαφάασϑαι."“ 
Ἦ καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, 476 

πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα. 
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀϑρῆσαι, δύνατ ἀντίη οὔτε νοῆσαι" 
τῇ γὰρ ̓ 4ϑηναίη νόον ἔτραπεν" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
χεῖρ᾽ ἐπιμασσάμενος φάφυγος λάβε δεξιτερῆφιν, 480 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἔϑεν ἄσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε : 

ο«ἸΠαῖα, τίη μ᾽ ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ᾽ ἔσρεφες αὐτὴ 
τῷ σῷ ἐπὶ μαξῷ. νῦν δ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσας 
ἥλυϑον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ἀλλ ἐπεὶ ἐφράσϑης καί τοι ϑεὸς ἔμβαλε ϑυμῶ, 488 
σίγα, μή τίς τ᾽ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύϑηται. 
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

εἴ χα ὑπ᾽ ἔμοιγε ϑεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 

οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ ἂν ἄλλας 
δμωὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.““ 490 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια 
οσ τέκνον ἐμὸν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 
οἶσϑα μὲν οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐπιεικτὸν, 
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ἕξω δ᾽ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίϑος ἠὲ σίδηρος. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 495 
εἴ χ ὑπὸ σοίγε ϑεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 
δὴ τύτε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 
αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάξουσι καὶ αἵ νηλιτεῖς εἰσίν."“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

»»μαῖα, Ῥέη δὲ σὺ τὰς μυϑήσεαι; οὐδέ τί δε χρή. 500 
εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ᾽ ἑκάστην" 
ἀλλ᾽ ἔχε σιγῇ μὖϑον, ἐπέτρεψον δὲ ϑεοῖσιν."“ 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, γρηῦς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

οἰσομένη ποδάνιπτρα" τὰ γὰρ πρότερ᾽ ἔκχυτο πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ ἐλαίῳ, 505 
αὖτις ἄρ᾽ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς 
ϑερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψεν. 
τοῖσι δὲ μύϑων ἦρχε περίφρων Πηνελόπεια 

Ξεῖνε, τὸ μέν σ᾽ ἔτι τυτϑὸν ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή" 
καὶ γὰρ δὴ κοίτοιο τάχ ἔσσεται ἡδέος ὥρη. 610 
ὅντινά γ᾽ ὕπνος ἕλοι γλυκερὸς. καὶ κηδόμενον περ. 
αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένϑος ἀμέτρητον πόρε δαίμων" 
ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ᾽ ὀδυρομένη, γοόωσα. 
ἔς τ ἐμὰ ἔργ᾽ ὁρόωσα καὶ ἀμφιπόλων ἐνὶ οἴκῳ" 
αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλϑῃ, ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας, 516 
κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ. πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ᾽ ἀδινὸν κῆρ 
ὀξεῖαι μελεδῶνες ὀδυρομένην ἐρέϑουσιν. 
ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου κούρη, χλωρηὶς ᾿Δηδὼν. 
καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, 
δενδρέων ἐν πετάλοισι καϑεξζομένη πυκινοῖσιν, 5530 
ἥτε ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνὴν, 
παῖδ᾽ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ 
κτεῖνε δι ἀφραδίας, κοῦρον Ζήϑοιο ἄνακτος, 
ὡς καὶ ἐμοὶ δίχα ϑυμὸς ὀρώρεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
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ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω, 8625 
κτῆσιν ἐμὴν, δμωάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 
εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, 
ἢ ἤδη ἅμ᾽ ἕπωμαι ᾿Δχαιῶν ὅστις ἄριστος 
τορίαρς ἑνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα. 
παῖς δ᾽ ἐμὸς ἕως μὲν ἔην ἔτι νήπιος ἠδὲ χαλίφρων, 
γήμασϑ᾽ οὔ μ᾽ εἴα πόσιος κατὰ δῶμα λιποῦσαν" 581 

νῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας ἐστὶ καὶ ἥβης μέτρον ἱκάνει, 
καὶ δή μ' ἀρᾶται πάλιν ἐλϑέμεν ἐκ μεγάροιο, 
κτήσιος ἀσχαλόων, τήν οἱ κατέδουσιν ᾿Δ4χαιοί. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον. 588 
χῆνές μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν 
ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἑἐαίνομαι εἰσορόωσα" 
ἐλθὼν δ᾽ ἐξ ὁ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχείλης 

πᾶσι κατ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν" οἱ δ᾽ ἐκέχυντο 
ἀϑρόοι ἐν μεγάροις, ὃ δ᾽ ἐς αἰϑέρα δῖαν ἀέρϑη. 540 

αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ἠγερέϑοντο ἐὐπλοκαμῖδες ᾿Δχαιαὶ, 
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένην ὃ μοι αἰετὸς ἔχτανε χῆνας. 
ἂψ δ᾽ ἐλϑὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕξετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάϑρω, 
φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε, 845 
᾿ϑάρσει, Ἰκαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο᾽ ) 
οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλὸν, ὃ τοι τετελεσμένον ἔσται. 
χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις 
ἤα πάρος, νῦν αὖτε τεὺς πόσις εἰλήλουϑα, 
ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω." 550 
ὡς ἔφατ, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδηὴς ὕπνος ἀνῆκεν" 
παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισι νόησα 
πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον, ἣχι πάρος περ." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

ὦ γύναι, οὔπως ἔστιν ὑποκρίνασϑαι ὄνειρον δ6ὅ 
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ἄλλῃ ἀποκλίναντ'᾽, ἐπειή ῥά τοι αὐτὸς Ὀδυσσεὺς 
πέφραδ᾽ ὅπως τελέει" μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεϑρος 
πᾶσι μάλ᾽, οὐδέ κέ τις ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
οοξεῖν, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυϑον 6560 

γίγνοντ', οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισιν. 
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων" 
αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι" 
τῶν οἱ μέν κἱ ἔλϑωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 
οἵ ῥ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε ἀκράαντα φέροντες" 666 
οἱ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι ϑύραζξε, 
οἵ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται. 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦϑεν ὀΐομαι αἰνὸν ὄνειρον 
ἐλϑέμεν" ἢ κἱ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 510 
ἥδε δὴ ἠὼς εἶσι δυσώνυμος, ἥ μ᾽ Ὀδυσῆος 
οἴκου ἀποσχήσει: νῦν γὰρ καταϑήσω ἄεϑλον, 
τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 

ἵστασχ ἑξείης, δουόχους ὡς, δώδεκα πάντας" 
στὰς δ᾽ ὅγε πολλὸν ἄνευϑε διαρρίπτασκεν ὀϊστόν. 575 
νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεϑλον τοῦτον ἐφήσω" 
ὃς δέ κε ῥηΐτατ᾽ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσιν 
καὶ διοιστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 
τῷ κεν ἅμ᾽ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα 
κουρίδιον, μάλα καλὸν, ἐνίπλειον βιότοιο" 680 
τοῦ ποτὲ μεμνήσεσϑαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ.“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
δεύς 

υ»ὦ γύναι αἰδοίη “αερτιάδεω Ὀδυσῆος, 
μηκέτι νῦν ἀνάβαλλε δόμοις ἔνι τοῦτον ἄεϑλον" 
πρὶν γάρ τοι πολύμητις ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, 
πρὶν τούτους τόδε τόξον ἐΐξοον ἀμφαφόωντας 586 
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νευρήν τ ἐντανύσαι διοϊστεῦσαΐ τὲ σιδήρου." 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

εἴ κ᾽ ἐθέλοις μοι, ξεῖνε, παρήμενος ἐν μεγάροισιν 
τέρπειν, οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυϑείη. 590 
ἀλλ οὐ γάρ πῶς ἔστιν ἀύπνους ἔμμεναι αἰεὶ 
ἀνθρώπους" ἐπὶ γάρ τοι ἑκάστῳ μοῖραν ἔϑηκαν 
ἀϑάνατοι ϑνητοῖσιν ἐπὶ ξείδωρον ἄρουραν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 
λέξομαι εἰς εὐνὴν, ἥ μοι στονόεσσα τέτυκται, 595 
αἰεὶ δάκρυσ᾽ ἐμοῖσι πεφυρμένη. ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς 
ὥχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. 
ἔνϑα κε λεξαίμην" σὺ δὲ λέξεο τῷδ᾽ ἐνὶ οἴκῳ, 
ἢ χαμάδις στορέσας ἦτοι κατὰ δέμνια ϑέντων." 
Ἃς εἰποῦσ᾽ ἀνέβαιν᾽ ὑπερώϊα σιγαλόεντα, 600 

οὐκ οἴη. ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι. 
ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 

ΟΥ̓ ΣΙΣ ζάδο Υς 

Τὰ πρὸ τῆς μνηστηροφονίας. 

«Αὐτὰρ ὁ ἐν προδόμῳ εὐνάξετο δῖος Ὀδυσσεύς" 
χὰμ μὲν ἀδέψητον βοέην στόρεσ᾽, αὐτὰρ ὕπερϑεν 
κώεα πόλλ᾽ ὀΐων, τοὺς ἱρεύεσκον ᾿Δ4χαιοί" 
Εὐρυνόμη δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ χλαῖναν βάλε κοιμηϑέντι. 
ἔνϑ᾽ Ὀδυσεὺς μνηστῆρσι κακὰ φρονέων ἐνὶ ϑυμῷ 
κεῖτ ἐγρηγορόων᾽ ταὶ δ᾽ ἐκ μεγάροιο γυναῖκες 

οι 
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ἤϊσαν, αἱ μνηστῆρσιν ἐμισγέσκοντο πάρος περ, 
ἀλλήλῃσι γέλω τε καὶ εὐφροσύνην παρέχουσαι. 
τοῦ δ᾽ ὠρίνετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν" 
πολλὰ δὲ μερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, 10 
ἠὲ μεταΐξας ϑάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ, 
ἢ ἔτ᾽ ἐᾷ μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μιγῆναι 
ὕστατα καὶ πύματα, κραδίη δέ οἵ ἔνδον ὑλάκτει. 
ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σκυλάκεσσι βεβῶσα 
ἄνδρ᾽ ἀγνοιήσασ᾽ ὑλάει μέμονέν τε μάχεσϑαι; 16 
ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα" 
στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ" 

» Τέτλαϑι δὴ, κραδίη καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 
ἤματι τῷ ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσϑιε Κυκλωψ 
ἰφϑίμους ἑτάρους" σὺ δ᾽ ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις 30 
ἐξάγαγ᾽ ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον ϑανέεσϑαι."" 
Ὡς ἔφατ᾽, ἐν στήϑεσσι καϑαπτόμενος φίλον ἦτορ" 

τῷ δὲ μάλ᾽ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα 
νωλεμέως" ἀτὰρ αὐτὸς ἑλίσσετο ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

ὡς δ᾽ ὅτε γαστέρ᾽ ἀνὴρ πολέος πυρὸς αἰϑομένοιο, 25 
ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
αἰόλλῃ; μάλα δ᾽ ὦκα λιλαίεται ὀπτηϑῆναι, 
ὡς ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἑλίσσετο,. μερμηρίζων 
ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει 
μοῦνος ἐὼν πολέσι. σχεδόϑεν δέ οἱ ἦλϑεν ᾿4ϑήνη 80 
οὐρανόϑεν καταβᾶσα" δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικί: 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 

υΤίπτ᾽ αὖτ᾽ ἐγρήσσεις, πάντων περὶ κάμμορε φω- 
τῶν; 

οἶκος μέν τοι δδ᾽ ἐστὶ, γυνὴ δέ τοι ἥδ᾽ ἐνὶ οἴκῳ 
καὶ παῖς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα." 8 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 
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«ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, ϑεὰ, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 
ἀλλά τί μοι τόδε ϑυμὸς ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίζει, 
ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσω, 
μοῦνος ἐών" οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασιν. 40 
πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖξον ἐνὶ φρεσὶ μερμηρίξω" 
εἴπερ γὰρ χτείναυμι Ζιός τε σέϑεν τε ἕκητι, 

πῆ κεν ὑπεχπροφύγοιμι; τά σὲ φράξεσϑαι ἄνωγα."- 
Τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις. ̓ ϑήνη 

οοὐχέτλιξ, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείϑεϑ᾽ ἑταίρῳ, 45 

ὅσπερ ϑνητός τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδεν" 
αὐτὰρ ἐγὼ ϑεός εἰμι, διαμπερὲς ἥ σε φυλάσσω 
ἐν πάντεσσι πόνοις. ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν" 
εἴπερ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων 
νῶϊ περισταῖεν, κτεῖναι μεμαῶτες ΄Ζρηϊ, 50 

καί κεν τῶν ἐλάσαιο βόας καὶ ἴφια μῆλα. 
ἀλλ: ἑλέτω σε καὶ ὕπνος" ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν 

πάννυχον ἐγρήσσοντα: κακῶν δ᾽ ὑποδύσεαι ἤδη." 
Ὡς φάτο, καί δά οἱ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν ἔχευεν, 

αὐτὴ δ᾽ ἂψ ἐς Ὄλυμπον ἀφίκετο δῖα ϑεάων. 58 
εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ, 
λυσιμελὴς, ἄλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπέγρετο κεδνὰ ἰδυῖα: 
κλαῖε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λέκτροισι καϑεζομένη μαλακοῖσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ ϑυμὸν, 
᾿Αἀρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο δῖα γυναικῶν" 60 

»,ἄρτεμι, πότνα ϑεὰ, ϑύγατερ Διὸς. αἴϑε μοι ἤδη 
ἰὸν ἐνὶ στήϑεσσι βαλοῦσ᾽ ἐκ ϑυμὸν ἕλοιο 
αὐτίκα νῦν. ἢ ἔπειτα μ᾽ ἀναρπάξασα ϑύελλα 
οἴχοιτο προφέρουσα κατ ἠερόεντα χέλευϑα, 
ἐν προχοῇς δὲ βάλοι ἀψορρόου Ἰῷκεανοῖο. θὅ 
ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου κούρας ἀνέλοντο ϑύελλαι" 
τῇσι τοκῆας μὲν φϑῖσαν ϑεοὶ, αἵ δ᾽ ἐλίποντο 
ὀρφαναὶ ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτη 
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τυρῷ καὶ μέλιτι γλυϊερῷ καὶ ἡ δέϊ οἴνω" 
Ἥρη δ᾽ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν 10 
εἶδος καὶ πινυτὴν, μῆκος δ᾽ ἔπορ᾽ ἄρτεμις ἁγνὴ, 
ἔργα δ᾽ ᾿4ϑηναίη δέδαε κλυτὰ ἐργάξεσϑαι. 
εὖτ᾽ ᾿ἀφροδίτη δῖα προσέστιχε μακρὸν Ὄλυμπον, 
κούρῃς αἰτήσουσα τέλος ϑαλεροῖο γάμοιο, 
ἐς Δία τερπικέραυνον --- ὃ γάρ τ᾽ εὖ οἶδεν ἅπαντα, 15 
μοῖράν τ᾽ ἀμμορίην τε καταϑνητῶν ἀνθρώπων --- 
τόφρα δὲ τὰς κούρας ρπυιαι ἀνηρείψαντο 
καί ῥ᾽ ἔδοσαν στυγερῇσιν Ἐρινύσιν ἀμφιπολεύειν" 
ὡς ἐμ ἀϊστώσειαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες. 
ἠέ μ᾽ ἐὐπλόκαμος βάλοι ἄρτεμις, ὄφρ᾽ Ὀδυσῆα 80 
ὀσσομένη καὶ γαῖαν ὕπο στυγερὴν ἀφικοίμην, 
μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϊφραίνοιμι νόημα. 
ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακὸν, ὁππότε κέν τις 
ἤματα μὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήμενος ἦτορ, 84 
νύκτας δ᾽ ὕπνος ἔχῃσιν --- ὁ γάρ τ᾽ ἐπέλησεν ἁπάντων, 
ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψῃ --- 
αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ὀνείρατ᾽ ἐπέσσευεν κακὰ δαίμων. 
τῇδε γὰρ αὖ μοι νυκτὶ παρέδραϑεν εἴκελος αὐτῷ, 
τοῖος ἐὼν οἷος ἦεν ἅμα στρατῷ" αὐτὰρ ἐμὸν κἢρ 89 
χαῖρ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ᾿ ὕπαρ ἤδη." 
Ἃς ἔφατ᾽, αὐτίκα δὲ χρυσόϑρονος ἤλυϑεν Ἠώς. 

τῆς δ᾽ ἄρα κλαιούσης ὅπα σύνϑετο δῖος Ὀδυσσεύς" 
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα, δόκησε δέ οἵ κατὰ ϑυμὸν 
ἤδη γιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφιν. 
χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα, τοῖσιν ἐνεῦδεν, 95 
ἐς μέγαρον κατέϑηκεν ἐπὶ ϑρόνου, ἐκ δὲ βοείην 
ϑῆκε ϑύραξε φέρων, Ζιὶ δ᾽ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών" 

οΖεῦ πάτερ, εἴ μ᾽ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ 

ΕΜ πενεν, εἰ υρ μαμλε 
ἡγὲτ ἑμην ς γαῖαν, ἐπεί μ' ἑκακώσατε λίην, 

Ἠοπηοτὶ Οἀνγ55θᾶ. 21 
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φήμην τίς μοι φάσϑω ἐγειρομένων ἀνθρώπων 100 
ἔνδοϑεν, ἔχτοσϑεν δὲ Ζιὸς τέρας ἄλλο φανήτω .“" 
Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεὺς. 

αὐτίκα δ᾽ ἐβρόντησεν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 
ὑψόϑεν ἐκ νεφέων: γήϑησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς. 
φήμην δ᾽ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς 106 
πλησίον, ἔνϑ' ἄρα οἵ μύλαι εἴατο ποιμένι λαῶν, 
τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπερρώοντο γυναῖκες 
ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν. 
αἱ μὲν ἄρ᾽ ἄλλαι εὗδον. ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν, 
ἡ δὲ μί᾽ οὔπω παύετ᾽. ἀφαυροτάτη δ᾽ ἐτέτυκτο. 110 
ἢ ῥὰ μὕλην στήσασα ἔπος φάτο. σῆμα ἄνακτι" 

«Ζεῦ πάτερ, ὅστε ϑεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις. 
ἡ μεγάλ᾽ ἐβρόντησας ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, 
οὐδέ ποϑὲ νέφος ἐστί: τέρας νύ τεῷ τόδε φαίνεις. 

κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος. ὅττι κεν εἴπω" 1ιὅ 

μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε 
ἐν μεγάροις Ὀδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ᾽ ἐρατεινὴν. 
οἱ δή μοι καμάτῳ ϑυμαλγέϊ γούνατ᾽ ἔλυσαν 
ἄλφιτα τευχούσῃ᾽ νῦν ὕστατα δειπνήσειαν."“ 
Ἃς ἄρ᾽ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς 130 

Ζηνός τε βροντῇ" φάτο γὰρ τίσασϑαι ἀλεέτας. 
Αἱ δ᾽ ἄλλαι δμωαὶ κατὰ δώματα καλ᾿ Ὀδυσῆος 

ἀγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπὶ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ. 
Τηλέμαχος δ᾽ εὐνῆϑεν ἀνίστατο. ἰσόϑεος φὼς, 
εἵματα ἑσσάμενος" περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ᾽ ὥμῳ: 135 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ" 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν. πρὸς δ᾽ Εὐρύκλειαν ἔειπεν 
Μαῖα φίλη, τὸν ξεῖνον ἐτιμήσασϑ'᾽ ἐνὶ οἴκῳ 

εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἢ αὔτως κεῖται ἀκηδής; 180 
τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ; πινυτή περ ἐοῦσα" 
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ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων 
χείρονα, τὸν δέ τ᾽ ἀρείον᾽ ἀτιμήσασ᾽ ἀποπέμπει."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια 
οοὐχ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόφο. 188 
οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καϑήμενος, ὄφρ᾽ ἔϑελ᾽ αὐτὸς, 
σίτου δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔφη πεινήμεναι" εἴρετο γάρ μιν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνήσκοιτο, 
ἡ μὲν δέμνί ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμωῇσιν, 
αὐτὰρ ὅγ᾽, ὥς τις πάμπαν ὀϊξυρὸς καὶ ἄποτμος, 140 
οὐκ ἔϑελ᾽ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καϑεύδειν, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν 
ἔδραϑ'᾽ ἐνὶ προδόμῳ χλαῖναν δ᾽ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς."“ 
Ἃς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲδὲκ μεγάροιο βεβήκει 

ἔγχος ἔχων, ἅμα τῶγε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 14 
βῆ δ᾽ ἵμεν εἰς ἀγορὴν μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Δχαιούς. 
ἡ δ᾽ αὐτε δμωῇσιν ἐκέκλετο δῖα γυναικῶν, 
Εὐρύκλεϊί, Ὦπος ϑυγάτηρ Πεισηνορίδαο 

»»Αγρεῖϑ', αἵ μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι: 
ῥάσσατέ τ᾽, ἔν τε ϑρόνοις εὐποιήτοισι τάπητας 150 
βάλλετε πορφυρέους" αἷ δὲ σπόγγοισι τραπέζας 
πάσας ἀμφιμάσασϑε, καϑήρατε δὲ κρητῆρας 
καὶ δέπα ἀμφικύπελλα τετυγμένα" ταὶ δὲ μεϑ' ὕδωρ 
ἔρχεσϑε κρήνηνδε, καὶ οἴσετε ϑᾶσσον ἰοῦσαι. 

οὐ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο, 155 
ἀλλὰ μάλ᾽ ἦρι γέονται; ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἑορτή." 

Ἃς ἔφαϑ᾽, αἱ δ᾽ ἄρα τῆς μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 
ὅοντο. 

αἱ μὲν ἐείκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον, 
αἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματ᾽ ἐπισταμένως πονέοντο. 
Ἐς δ᾽ ἦλϑον δρηστῆρες ᾿Δχαιῶν. οἱ μὲν ἔπειτα 160 

εὖ καὶ ἐπισταμένως κέασαν ξύλα, ταὶ δὲ γυναῖκες 

ἦλθον ἀπὸ κρήνης" ἐπὶ δέ σφισιν ἦλθε συβώτης 
2] 
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τρεῖς σιάλους κατάγων, οὗ ἔσαν μετὰ πᾶσιν ἄριστοι. 
καὶ τοὺς μέν. δ᾽ εἴασε καϑ' ἕρκεα καλὰ νέμεσϑαι, 

αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ Ὀδυσῆα προσηύδα μειλιχίοισιν 165 
οοἰξεῖν. ἢ ἄρ τέ σε μᾶλλον ᾽Αχαιοὶ εἰσορόωσιν. 

ἠέ σ᾽ ἀτιμάζουσι κατὰ μέγαρ᾽, ὡς τὸ πάρος περ;““ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 

σεύς 

αἱ γὰρ δὴ, Εὔμαιε, ϑεοὶ τισαίατο λώβην, 
ἣν οἵδ᾽ ὑβρίζοντες ἀτάσϑαλα μηχανόωνται 170 
οἴκῳ ἐν ἀλλοτρίῳ, οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχουσιν." 
Ἃς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἤλϑε Μελάνϑιος. αἰπόλος αἰγῶν, 

αἶγας ἄγων αἵ πᾶσι μετέπρεπον αἰπολίοισιν, 
δεῖπνον μνηστήρεσσι" δύω δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες. 179 
καὶ τὰς μὲν κατέδησεν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ, 
αὐτὸς δ᾽ αὐτ᾽ Ὀδυσῆα προσηύδα κερτομίοισιν 

οἰξεῖν,, ἔτι καὶ νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις κατὰ δῶμα 
ἀνέρας αἰτίξων, ἀτὰρ οὐκ ἔξεισϑα ϑύραξε; 
πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρινέεσϑαι ὀΐω 180 
πρὶν χειρῶν γεύσασϑαι, ἐπεὶ σύ περ οὐ κατὰ κόσμον 
αἰτίζεις" εἰσὶν δὲ καὶ ἄλλαι δαῖτες ᾿Δχαιῶν."“ 
Ἃς φάτο. τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 

σεὺς. 

ἀλλ ἀκέων κίνησε κάρη. κακὰ βυσσοδομεύων. 184 
Τοῖσι δ᾽ ἐπὶ τρίτος ἦλϑε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν» 

βοῦν στεῖραν μνηστῆρσιν ἄγων καὶ πίονας αἶγας. 

πορϑμῆες δ᾽ ἄρα τούσγε διήγαγον, οἵτε καὶ ἄλλους 
ἀνϑρώπους πέμπουσιν. δτις σφέας εἰσαφίκηται. 
καὶ τὰ μὲν εὖ κατέδησεν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ, 
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐρέεινε συβώτην ἄγχι παραστάς 190 

»Τύς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον εἰλήλουϑε, συβῶτα, 

ἡμέτερον πρὸς δῶμα; τέων δ᾽ ἐξ εὔχεται εἶναι 
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ἀνδρῶν; ποῦ δέ νύ οἵ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα; 
δύσμορος, ἢ τε ἔοικε δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι" 
ἀλλὰ ϑεοὶ δυόωσι πολυπλάγκτους ἀνθρώπους, 19ὅ 
ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσωνται ὀϊξύν."“ 

Ἦ καὶ δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρὶ παραστὰς. 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε" γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω 
ὄλβος" ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσιν. 300 
Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος: 
οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτὸς. 
μισγέμεναι κακότητι καὶ ἄλγεσι λευγαλέοισιν. 
ἴδιον, ὡς ἐνόησα, δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε 
μνησαμένῳ Ὀδυσῆος, ἐπεὶ καὶ κεῖνον ὀΐω 205 
τοιάδε λαίφὲέ ἔχοντα κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησϑαι. 
εἴ που ἔτι ξώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. 
εἰ δ᾽ ἤδη τέϑνηκε καὶ εἰν ᾿Δΐδαο δόμοισιν, 
ὦ μοι ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ᾽ ἐπὶ βουσὶν 
εἶσ᾽ ἔτι τυτϑὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ: 510 
νῦν δ᾽ αἵ μὲν γίγνονται ἀϑέσφατοι, οὐδέ κεν ἄλλως 
ἀνδοί γ᾽ ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος εὐρυμετώπων᾽ 
τὰς δ᾽ ἄλλοι με κέλονται ἀγινέμεναί σφισιν αὐτοῖς 
ἔδμεναι" οὐδέ τι παιδὸς ἐνὶ μεγάροις ἀλέγουσιν, 
οὐδ᾽ ὄπιδα τρομέουσι ϑεῶν" μεμάασι γὰρ ἤδη 515 
κτήματα δάσσασϑαι δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος. 
αὐτὰρ ἐμοὶ τόδε ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 
πόλλ᾽ ἐπιδινεῖται" μάλα μὲν κακὸν υἷος ἐόντος 

ἄλλων δῆμον ἱκέσϑαι ἰόντ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 219 
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς" τὸ δὲ ῥίγιον, αὖϑι μένοντα 
βουσὶν ἐπ᾿ ἀλλοτρέῃσι καϑήμενον ἄλγεα πάσχειν. 
καί κεν δὴ πάλαι ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων 
ἐξικόμην φεύγων, ἐπεὶ οὐκέτ᾽ ἀνεκτὰ πέλονται" 
ἀλλ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, εἴ ποϑεν ἐλθὼν 
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ἀνδρῶν μνηστήρων σκέδασιν κατὰ δώματα ϑείη.““ 225 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυοσ- 

σεύς 

οοβουκόλ᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, 
γιγνώσκω δὲ καὶ αὐτὸς ὃ τοι πινυτὴ φρένας ἵκει, 
τοὔνεκά του ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 
ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν ξενίη τε τράπεξα 980 

ἱστίη τ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω, 
ἢ σέϑεν ἐνθάδ᾽ ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ᾽ Ὀδυσσεύς" 
σοῖσιν δ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ' ἐθέλῃσθα, 
χτεινομένους μνηστῆρας, οἱ ἐνθάδε κοιρανέουσιν."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνήρ 
»"αἰ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τελέσειε Κρονίων: (86 
γνοίης χα οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται."- 
Ὡς δ᾽ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύξατο πᾶσι ϑεοῖσιν 

νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
Ἃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 540 

μνηστῆρες δ᾽ ἄρα Τηλεμάχῳ ϑάνατόν τε μόρον τὲ 
ἤρτυον᾽ αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀριστερὸς ἤλυϑεν ὄρνις, 
αἰετὸς ὑψιπέτης, ἔχε δὲ τρήρωνα πέλειαν. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿ἀμφίνομος ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

ἷῷ, φίλοι, οὐχ ἡμῖν συνθεύσεται ἥδε γε βουλὴ, 345 
Τηλεμάχοιο φόνος" ἀλλὰ μνησώμεϑα δαιτός."" 
Ἃς ἔφατ᾽ ᾿ἀμφένομος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο 
χλαίνας μὲν κατέϑεντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε, 

οἱ δ᾽ ἱέρευον ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἷγας, 960 
ἵρευον δὲ σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην᾽" 
σπλάγχνα δ᾽ ἀρ’ ὀπτήσαντες ἐνώμων, ἐν δέ τε οἶνον 
κρητῆρσιν κερόωντο- κύπελλα δὲ νεῖμε συβώτης. 
σῖτον δέ σφ᾽ ἐπένειμε Φιλοίτιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 
καλοῖς ἐν κανέοισιν, ἐωνοχόει δὲ Μελανϑεύς. 258 
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οἱ δ᾽ ἐπὶ ὀνείαϑ'᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
Τηλέμαχος δ᾽ Ὀδυσῆα καϑίδρυε, κέρδεα νωμῶν, 

ἐντὸς ἐὐσταϑέος μεγάρου. παρὰ λάϊνον οὐδὸν, 
δίφρον ἀεικέλιον καταϑεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν" 
πὰρ δ᾽ ἐτίϑει σπλάγχνων μοίρας; ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευεν 
ἐν δέπαϊ χρυσέῳ, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν" 361 

«ἘΕνταυϑοῖ νῦν ἦσο μετ’ ἀνδράσιν οἰνοποτάξων᾽ 

ἐρμτομίαο δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ καὶ χεῖρας ἀφέξω 
πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔτοι δήμιός ἐστιν 
οἶκος ὅδ᾽, ἀλλ Ὀδυσῆος, ἐμοὶ δ᾽ ἐκτήσατο κεῖνος. 266 
ὑμεῖς δὲ, μνηστῆρες, ἐπίσχετε ϑυμὸν ἐνιπῆς 
καὶ χειρῶν. ἵνα μή τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται."" 
Ὡς ἔφαϑ᾽. οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες 

Τηλέμαχον ϑαύμαζξον, ὃ ϑαρσαλέως ἀγόρευεν. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿Αἀντίνοος μετέφη, Εὐπείϑεος υἷός. 270 

«Καὶ χαλεπόν περ ἐόντα δεχώμεϑα μῦϑον, ᾿4χαιοὶ, 
Τηλεμάχου": μάλα δ᾽ ἡμὶν ἀπειλήσας ἀγορεύει. 
οὐ γὰρ Ζεὺς εἴασε Κρονίων" τῷ κέ μιν ἤδη 
παύσαμεν ἐν μεγάροισι. λιγύν περ ἐοντ᾽ ἀγορητήν."" 
Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Αντίνοος" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύϑων. 

κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην 216 

ἤγον᾽ τοὶ δ᾽ ἀγέφοντο καρηκομόωντες ᾿4χαιοὶ 
ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἑκατηβόλου ᾿Ζ“πόλλωνος. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ὥπτησαν κρέ᾽ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο, 
μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ ἐρικυδέα δαῖτα" 280 
πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆϊ μοῖραν ϑέσαν οἱ πονέοντο 
ἴσην, ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον: ὡς γὰρ ἀνώγει 
Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 

“Μνηστῆρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα ᾿4ϑήνη 
λώβης ἴσχεσϑαι ϑυμαλγέος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ῷ86 
δύη ἄχος κραδίην Δαερτιάδην Ὀδυσὴα. 
ἦν δέ τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ ἀϑεμίστια εἰδὼς, 
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Κτήσιππος δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσκε, Σάμῃ δ᾽ ἐνὶ οἰκία ναῖεν" 
ὃς δή τοι κτεάτεσσι πεποιϑὼς ϑεσπεσίοισιν 
μνάσκετ᾽ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα. 290 
ὅς ῥὰ τότε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα 
 Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, ὄφρα τι εἴπω" 

μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν, 
ἴσην" οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον 
ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαϑ' ἵκηται. 298 
ἀλλ᾽ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον, ὄφρα καὶ αὐτὸς 
ἠὲ λοετροχόῳ δώῃ γέρας ἠέ τῷ ἄλλῳ 
δμώων, οἱ κατὰ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο."“ 
Ὡς εἰπὼν ἔρριψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ, 

κείμενον ἐκ κανέοιο λαβών" ὁ δ᾽ ἀλεύατ᾽ Ὀδυσσεὺς 
ἦκα παρακλένας κεφαλὴν, μείδησε δὲ ϑυμῷ 801 

Σαρδάνιον μάλα τοῖον: ὁ δ᾽ εὔδμητον βάλε τοῖχον. 
Κτήσιππον δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος ἠνίπαπε μύϑῳ. 

οΚτήσιπη᾽, ἦ μάλα τοι τόδε κέρδιον ἔπλετο ϑυμῷ᾽ 
οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον: ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός. 808 
ἢ γάρ κέν σε μέσον βάλον ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 
καί κέ τοι ἀντὶ γάμοιο πατὴρ τάφον ἀμφεπονεῖτο 
ἐνθάδε. τῷ μή τίς μοι ἀεικείας ἐνὶ οἴκῳ 
φαινέτω᾽ ἤδη γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα, 
ἐσϑλά τε καὶ τὰ χέρηα᾽ πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα. 810 
ἀλλ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τετλάμεν εἰσορόωντες, 
μήλων σφαζομένων οἴνοιό τε πινομένοιο 
καὶ σίτου" χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν ἕνα πολλοῦς. 
ἀλλ ἄγε μηκέτι μοι κακὰ ῥέξετε δυσμενέοντες" 
εἰ δ᾽ ἤδη μ' αὐτὸν χτεῖναι μενεαίνετε χαλκῷ, 816 
καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον εἴη 
τεϑνάμεν ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν ἀεικέα ἔργ᾽ ὁράασϑαι, 
ξείνους τε στυφελιξομένους ὃμωάς τε γυναῖκας 

βῥυστάζοντας ἀεικελίως κατὰ δώματα καλά.“ 
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Ἂς ἐφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ" 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε ΖΙαμαστορίδης ᾿4γέλαος 821 

ἦς, φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηϑέντι δικαίῳ 
ἀντιβίοις ἐπέεσσι καϑαπτόμενος χαλεπαίνοι" 
μήτε τι τὸν ξεῖνον στυφελίξετε μήτε τιν᾽ ἄλλον 
δμώων, οἱ κατὰ δώματ᾽ Ὀδυσσῆος ϑείοιο. 825 
Τηλεμάχῳ δέ κε μῦϑον ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην 
ἥπιον, εἴ σφωΐῖν κραδίῃ ἅδοι ἀμφοτέροιιν. 
ὄφρα μὲν ὑμῖν ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐώλπει 
νοστήσειν Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε, 
τόφρ᾽ οὔτις νέμεσις μενέμεν τ ἦν ἰσχέμεναί τε 330 

μνηστῆρας κατὰ δώματ᾽, ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦεν, 
εἰ νόστησ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵκετο δῶμα" 
νῦν δ᾽ ἤδη τόδε δῆλον, ὅτ᾽ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν. 
ἀλλ᾽ ἄγε, σῇ τάδε μητρὶ παρεξζόμενος κατάλεξον, 
γήμασϑ᾽ ὅστις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν, 
ὔὕφρα σὺ μὲν χαίρων πατρώϊα πάντα νέμηαι, 886 
ἔσϑων καὶ πίνων, ἡ δ᾽ ἄλλου δῶμα κομίζῃ.": 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 
οὐ μὰ Ζῆν᾽, ᾿Δ4γέλαε, καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο, 
ὅς που τῆλ Ἰϑάκης ἢ ἔφϑιται ἢ ἀλάληται, 840 
οὔτι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω 
γήμασϑ᾽ ᾧ κ᾽ ἐθέλῃ, ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δῶρα δίδωμι. 
αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι 
μύϑῳ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο ϑεὸς τελέδειεν."“ 
Ἃς φάτο Τηλέμαχος" μνηστῆρσι δὲ- Παλλὰς ᾿ϑήνη 

ἄσβεστον γέλω ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα. 846 

οἱ δ᾽ ἤδη γναϑμοῖσι γελοίων ἀλλοτρίοισιν, 
αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσϑιον" ὄσσε δ᾽ ἄρα σφέων 
δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ᾽ ὠΐετο ϑυμός. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής 850 
4 δειλοὶ, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων 
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εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρϑε τε γοῦνα. 
οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαὶ, 
αἵματι δ᾽ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι" 
εἰδώλων δὲ πλέον πρόϑυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλὴ, 855 
ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ξόφον᾽ ἠέλιος δὲ 
οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς."“ 
Ὡς ἐφαϑ'. οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς, ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 
»«Αφραίνει ξεῖνος νέον ἄλλοϑεν εἰληλουϑώς. 360 

ἀλλά μεν. αἶψα, νέοι, δόμου ἐχκπέμψασϑε ϑύραζξε 
εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει."" 

Τὸν δ᾽ αὐτε προσέειπε Θεοκλύμενος ϑεοειδής 
»Εὐρύμαχ,, οὔτι σ᾽ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας ὀπάζξειν᾽ 
εἰσί μοι ὀφϑαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμφω 865 
καὶ νόος ἐν στήϑεσσι τετυγμένος οὐδὲν ἀεικής. 

τοῖς ἔξειμι ϑύραξε, ἐπεὶ νοέω κακὸν ὕμμιν 
ἐρχόμενον, τό κεν οὔτις ὑπεκφύγοι οὐδ᾽ ἀλέαιτο 
μνηστήρων, οἱ δῶμα κάτ᾽ ἀντιϑέου Ὀδυσῆος 
ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσϑαλα μηχανάασϑε."" 870 
Ὡς εἰπὼν ἐξῆλϑε δόμων εὐναιεταόντων, 

ἵκετο δ᾽ ἐς Πείραιον, ὃ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο. 
ὠνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες 
Τηλέμαχον ἐρέϑιξζον, ἐπὶ ξείνους γελόωντες᾽ 

ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων 879 
ο»Ἱηλέμαχ, οὔτις σεῖο κακοξεινώτερος ᾿ἄλλος: 

οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἐπίμαστον ἀλήτην, 
σίτου καὶ οἴνου κεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων 
ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ᾽ αὔτως ἄχϑος ἀρούρης. 

ἄλλος δ᾽ αὖτέ τις οὗτος ἀνέστη μαντεύεσϑαι. 380 
ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πέϑοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη" 
τοὺς ξείνους ἐν νηὶ πολυκληΐῖδι βαλόντες 

ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅϑεν κέ τοι ἄξιον ἄλφοιν."“ 
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Ὡς ἔφασαν μνηστῆρες" ὃ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο μύϑων, 
ἀλλ ἀκέων πατέρα προσεδέρκετο, δέγμενος αἰεὶ, 88ὅ 
ὁππότε δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφήσει. 

Ἡ δὲ κατ᾽ ἄντηστιν ϑεμένη περικαλλέα δίφρον 
χούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια, 
ἀνδρῶν ἐν μεγάροισιν ἑκάστου μῦϑον ἄκουεν. 
δεῖπνον μὲν γὰρ τοίγε γελοίωντες τετύκοντο 390 
ἡδύ τε καὶ μενοεικὲς, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν᾽ 
δόρπου δ᾽ οὐκ ἄν πὼς ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο, 
οἷον δὴ τάχ᾽ ἔμελλε ϑεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ 
ϑησέμεναι" πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο. 

ΟΔΎΣΣΕΖΙΟΑΣ ὦ. 

Τόξου ϑέσις. 

Τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη, 
κούρῃ Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείῃ, 
τόξον μνηστήρεσσι ϑέμεν πολιόν τε σίδηρον 
ἐν μεγάροις Ὀδυσῆος, ἀέϑλια καὶ φόνου ἀρχήν. 
κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο, 5 
εἵλετο δὲ κληϊδ᾽ εὐκαμπέα χειρὶ παχείῃ 
χαλὴν χαλκείην: κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆξεν. 
βῆ δ᾽ ἴμεναι ϑάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
ἔσχατον: ἔνϑα δέ οἵ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος, 
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος. 10 
ἔνϑα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη 
ἰοδόκος, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοὶ, 
δῶρα τά οἱ ξεῖνος “ακεδαίμονι δῶκε τυχήσας 
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Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν. 
τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιιν 1ὅ 
οἴκῳ ἐν Ὀρσιλόχοιο δαΐφρονος. ἤτοι Ὀδυσσεὺς 
ἦλϑε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἵ πᾶς δῆμος ὄφελλεν" 
μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν 
νηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι ἠδὲ νομῆας. 
τῶν ἕνεκ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεὺς 90 
παιδνὸς ἐών" πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες. 
Ἴφιτος αὖϑ' ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο 
δώδεκα ϑήλειαι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι ταλαξργοί: 
αἱ δή οἵ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο, 
ἐπειδὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόϑυμον, 9ὅ 
φῶϑ' Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων, 
ὅς μὲν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 

σχέτλιος, οὐδὲ ϑεῶν ὄπιν ἠδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεξαν, 
τὴν δή οἵ παρέϑηκεν" ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτὸν, 
ἵππους δ᾽ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισιν. 80 
τὰς ἐρέων Ὀδυσῆν συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον, 
τὸ πρὶν μέν ῥ᾽ ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὃ παιδὶ 
κάλλιπὶ ἀποϑνήσκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσιν. 
τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν, 

ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος" οὐδὲ τραπέζῃ 8ὅ 
γνώτην ἀλλήλων πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν 
Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀϑανάτοισιν, 
ὃς οἵ τόξον ἔδωκε. τὸ δ᾽ οὔποτε δῖος Ὀδυσσεὺς 
ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 
ἡρεῖτ᾽, ἀλλ᾿ αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο 40 
κέσκετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης. 
Ἢ δ᾽ ὅτε δὴ ϑάλαμον τὸν ἀφίκετο δῖα γυναικῶν 

οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, τόν ποτὲ τέκτων 
ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνεν, 
ἐν δὲ σταϑμοὺς ἄρσε, ϑύρας δ᾽ ἐπέϑηκε φαεινὰς, 40 
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αὐτίκ ἄρ γ᾽ ἱμάντα ϑοῶς ἀπέλυσε κορώνης, 
ἐν δὲ κληΐϊδ᾽ ἧκε, ϑυρέων δ᾽ ἀνέκοπτεν ὀχῆας 
ἄντα τιτυσκομένη᾽ τὰ δ᾽ ἀνέβραχεν ἠῦτε ταῦρος 
βοσκόμενος λειμῶνι" τόσ᾽ ἔβραχε καλὰ ϑύρετρα 
πληγέντα κληῖδι, πετάσϑησαν δέ οἱ ὦκα. 60 
ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφ᾽ ὑψηλῆς σανίδος βῆ" ἔνϑα δὲ χηλοὶ 
ἕστασαν, ἐν δ᾽ ἄρα τῇσι ϑυώδεα εἵματ ἔκειτο. 
ἔνϑεν ὀρεξαμένη ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον 
αὐτῷ γωρυτῶ, ὅς οἵ περίκειτο φαεινός. 
ἑξομένη δὲ κατ᾽ αὖϑι, φίλοις ἐπὶ γούνασι ϑεῖσα, 59 
κλαῖε μάλα λιγέως, ἐκ δ᾽ ἤρεε τόξον ἄνακτος. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν τάρφϑη πολυδακρύτοιο γόοιο, 
βῆ ῥ᾽ ἴμεναι μέγαρόνδε μετὰ μνηστῆρας ἀγαυοὺς 
τόξον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 
ἰοδόκον πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί. 60 
τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ ἀμφίπολοι φέρον ὄγκιον, ἔνϑα σίδηρος 
κεῖτο πολὺς καὶ χαλκὸς, ἀέϑλια τοῖο ἄνακτος. 

ἡ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα γυναικῶν, 
στῆ ῥα παρὰ σταϑμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο, 
ἄντα παρειάων σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα. θ6 
[ἀμφίπολος δ᾽ ἄρα οἱ κεδνὴ ἑκάτερϑε παρέστη. 
αὐτίχα δὲ μνηστῆρσι μετηύδα καὶ φάτο μῦϑον" 
Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγήνορες, οἱ τόδε δῶμα 

ἐχράετ᾽ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ 
ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο πολὺν χρόνον οὐδέ τιν᾽ ἄλλην 
μύϑου ποιήσασϑαι ἐπισχεσίην ἐδύνασϑε, τι 
ἀλλ᾽ ἐμὲ ἱέμενοι γῆμαι ϑέσϑαι τε γυναῖκα. 
ἀλλ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεϑλον. 
ϑήσω γὰρ μέγα τόξον Ὀδυσσῆος ϑείοιο" 
ὃς δέ κε ῥηΐτατ᾽ ἐντανύσῃ βιὸν ἐν παλάμῃσιν 78 
καὶ διοϊστεύσῃ πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 
τῷ κὲν ἅμ᾽ ἑσποίμην, νοσφισσαμένη τόδε δῶμα 
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χκουρίδιον, μάλα καλὸν, ἐνίπλειον βιότοιο, 
τοῦ ποτὲ μεμνήσεσϑαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ." 
Ὃ, “4 69 Εὖ 3 Γ δῖ τ Ἁ 

ς φάτο, καί ῥ᾽ Εὔμαιον ἀνώγει, δῖον ὑφορβὸν, 80 
τόξον μνηστήρεσσι ϑέμεν πολιὸν τὲ σίδηρον. 
δακρύσας δ᾽ Εὔμαιος ἐδέξατο καὶ κατέϑηκεν" 
κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοϑ᾽, ἐπεὶ ἴδε τόξον ἄνακτος. 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

οΝήπιοι ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες, 8ὅ 
3 ᾿ , ΄ , 3 

ἁ δειλὼ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ἠδὲ γυναικὶ 
ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὀρίνετον; ἧτε καὶ ἄλλως 
κεῖται ἐν ἄλγεσι ϑυμὸς, ἐπεὶ φίλον ὥλεσ᾽ ἀκοίτην. 
ἀλλ᾽ ἀκέων δαίνυσϑε καϑήμενοι, ἠὲ ϑύραξε 
χλαίετον ἐξελθόντε, κατ᾽ αὐτόϑι τόξα λιπόντε, 90 
μνηστήρεσσιν ἄεϑλον ἀάατον᾽ οὐ γὰρ ὀΐω 
δ - , ᾿ ι 3." 7 ’, 

ῥηϊδίως τὸδὲ τόξον ἔἐύξοον ἐντανύεσϑαι. 
οὐ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν 
Ξ' 2 ᾿ Ε ϑιοι ὧἋ ’ ϑε "» 

οἷος Ὀδυσσεὺυς ἔσκεν" ἐγὼ δέ μιν αὐτὸς ὅπωπα --- 

καὶ γὰρ μνήμων εἰμί ---- παῖς δ᾽ ἔτι νήπιος ἡα. 90 
Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐώλπει 

νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 
ἤτοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσεσϑαι ἔμελλεν 
ἐκ χειρῶν Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃν τότ᾽ ἀτίμα 
ἥμενος ἐν μεγάροις, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυε πάντας ἑταίρους. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ᾿ς Τηλεμάχοιο 101 

ἭἽ ΄ 5 ΄ ᾿ , - ’ 

»οὐὦ πόποι, ἡ μάλα μὲ Ζευς ἄφρονα ϑῆκε Κρονίων" 

μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, πινυτή περ ἐοῦσα, 
» 3 κο , , ἜΘ Α 
ἄλλῳ ὔμ ἔψεσϑαι νοσφιασαμενη πόδε δῶμα ; 
αὐτὰρ ἐγὼ γελόω καὶ τέρπομαι ἄφρονι ϑυμῷ. 10ὅ 
ἀλλ᾽ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεϑλον, 
οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ᾽ ᾿4χαιΐδα γαῖαν, 
οὔτε Πύλου ἱερῆς οὔτ᾽ '΄ἄργεος οὔτε Μυκήνης" 
[οὔτ᾽ αὐτῆς Ἰθάκης οὔτ᾽ ἠπείροιο μελαίνης 1 
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καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε γ᾽ ἴστε" τί μὲ χρὴ μητέρος αἴνου; 
ἀλλ᾽ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε μηδ᾽ ἔτι τόξου 11 
δηρὸν ἀποτρωπᾶσϑε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν. 
καὶ δέ κεν αὐτὸς ἐγὼ τοῦ τόξου πειρησαίμην" 
εἰ δέ κεν ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου, 
οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ 118 
λείποι ἅμ’ ἄλλῳ ἰοῦσ', ὅτ᾽ ἐγὼ κατόπισϑε λιποίμην 
οἷός τ᾽ ἤδη πατρὸς ἀέϑλια κάλ᾽ ἀνελέσθαι." 
Ἦ καὶ ἀπ ὥμοιιν χλαῖναν ϑέτο φοινικόεσσαν 

ὀρϑὸς ἀναΐξας, ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ᾽ ὥμων. " 

πρῶτον μὲν πελέκεας στῆσεν., διὰ τάφρον ὀρύξας 120 
πᾶσι μίαν μακρὴν, καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνεν, 
ἀμφὶ δὲ γαῖαν ἔναξε- τάφος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδόντας, 
ὡς εὐχόσμως στῆσε᾽ πάρος δ᾽ οὐ πώποτ᾽ ὀπώπει. 
στὴ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν καὶ τόξου πειρήτιξεν. 
τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσεσϑαι μενεαίνων, 135 
τρὶς δὲ μεϑῆκε βίης, ἐπιελπόμενος τόγε ϑυμῷ, 
νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου. 
καί νύ κε δή ῥ᾽ ἐτάνυσσε βίῃ τὸ τέταρτον ἀνέλκων, 
ἀλλ Ὀδυσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεϑεν ἱέμενόν περ. 
τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειφ᾽ ἱερὴ ἴς Τηλεμάχοιο 180 
"Ὁ πόποι, ἡ καὶ ἔπειτα κακός τ᾽ ἔσομαι καὶ ἄκικυς, 

ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔπω χερσὶ πέποιϑα 

ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 
ἀλλ᾽ ἀγεϑ᾽, οἵπερ ἐμεῖο βίῃ προφερέστεροί ἐστε, 
τόξου πειρήσασϑε, καὶ ἐχτελέωμεν ἄεϑλον."“ 185 
Ὃς εἰπὼν τόξον μὲν ἀπὸ ἔο ϑῆκε χαμᾶζε, 

κλίνας κολλητῇσιν ἐὐξέστῃς σανίδεσσιν. 
αὐτοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ; 

ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ξζεί ἐπὶ ϑρόνου ἔνϑεν ἀνέστη. 
τοῖσιν δ᾽ ᾿άντίνοος μετέφη, Εὐπείϑεος υἱός. 140 
ἡ ορνυσϑ᾽ ἑξείης ἐπιδέξια πάντες ἑταῖροι, 
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ἀρξάμενοι τοῦ χώρου ὅϑεν τέ περ οἰνοχοεύει.““ 
Ὡς ἔφατ᾽ ᾿Ἁντίνοος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 

Δειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο, Οἴνοπος υἱὸς, 
δ᾽ σφι ϑυοσκόος ἔσκε, παρὰ κρητῆρα δὲ καλὸν 140 
ἷξε μυχοίτατος αἰέν ἀτασϑαλίαι δέ οἵ οἴῳ 
ἐχϑραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν᾽ 
ὅς δὰ τότε πρῶτος τόξον λάβε καὶ βέλος ὠκύ. 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ οὐδὸν ἐὼν καὶ τόξου πειρήτιξεν, 
οὐδέ μιν ἐντάνυσε" πρὶν γὰρ κάμε χεῖρας ἀνέλκων 
ἀτρίπτους ἁπαλάς: μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν 151 

υἱῷ, φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος. 
πολλοὺς γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει 

ϑυμοῦ καὶ ψυχῆς. ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
τεϑνάμεν ἢ ξώοντας ἁμαρτεῖν, οὖϑ'᾽ ἕνεκ᾽ αἰδὶ 105 
ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ἥματα πάντα. 
νῦν μέν τις καὶ ἔλπετ' ἐνὶ φρεσὶν ἠδὲ μενοινὰ 
γῆμαι Πηνελόπειαν, Ὀδυσσῆος παράκοιτιν. 
αὐτὰρ ἐπὴν τόξου πειρήσεται ἠδὲ ἴδηται, ὲ 
ἄλλην δή τιν᾽ ἔπειτα ᾿Ζχαιϊάδων εὐπέπλων 160 
μνάσϑω ἐέδνοισιν διξήμενος" ἡ δέ κ' ἔπειτα 
γήμαιϑ᾽ ὅς κε πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλϑοι."" 
Ὃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν καὶ ἀπὸ ξο τόξον ἔϑηκεν, 

φλίνας κολλητῇσιν ἐὐξέστῃς σανέδεσσιν, 

αὐτοῦ δ᾽ ὠκὺ βέλος καλῇ προσέκλινε κορώνῃ, 168 
ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ξξετ᾽ ἐπὶ ϑρόνου ἔνϑεν ἀνέστη. 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 

»οΠειῶδες, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων, 
δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε, --- νεμεσσῶμαι δέ τ᾽ ἀκούων --- 
εἰ δὴ τοῦτό γε τόξον ἀριστῆας κεκαδήσει 170 
ϑυμοῦ καὶ ψυχῆς, ἐπεὶ οὐ δύνασαι σὺ τανύσσαι. 
οὐ γάρ τοι σέγε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ 
οἷόν τε δυτῆρα βιοῦ τ᾽ ἔμεναι καὶ ὀϊστῶν" 
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ἀλλ: ἄλλοι τανύουσι τάχα μνηστῆρες ἀγαυοί." 
Ἃς φάτο. καί ῥ᾽ ἐκέλευσε Δαλάνθηροι, αἰπόλον 

αἰγῶν 176 

ν»ἄγρει δὴ, πῦρ κῆον ἐνὶ μεγάροισι, Μελανϑεῦ, 

πὰρ δὲ τίϑει δίφρον τε μέγαν καὶ κῶας ἐπὶ αὐτοῦ, 
ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος, 
ὕφρα νέοι ϑάλποντες, ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ. 
τόξου πειρώμεσϑα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεϑλον."“ 180 
Ὡς φάϑ᾽᾿, ὁ δ᾽ αἶψ᾽ ἀνέκαιε Μελάνϑιος ἀκάματον 

πῦρ. 

πὰρ δὲ φέρων δίφρον ϑῆκεν καὶ κῶας ἐπὶ αὐτοῦ, 
ἐκ δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος 
γῷ δα νέοι ϑάλποντες ἐπειρῶντ᾽ - οὐδ᾽ ἐδύναντο 
ἐντανύσαι, πολλὸν δὲ βίης ἐπιδευέες ἦσαν. 185 
Αντίνοος δ᾽ ἔτ᾽ ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος ϑεοειδὴς, 
ἰρχοὶ μνηστήρων. ἀρετῇ δ᾽ ἔσαν ἔξοχ ἄριστοι. 
Τὼ δ᾽ ἐξ οἴκου βῆσαν ὁμαρτήσαντες ἅμ᾽ ἄμφω 

βουκόλος ἠδὲ συφορβὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο᾽ 
ἐκ δ᾽ αὐτὸς μετὰ τοὺς δόμου ἤλυϑε δῖος Ὀδυσσεύς. 
ἦλλ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκτὸς ϑυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς, 191 
ρϑεγξάμενός σφ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα μειλιχίοισιν 
Βουκόλε καὶ σὺ, συφορβὲ, ἔπος τέκε μυϑησαίμην, 

ἢ αὐτὸς κεύϑω; φάσϑαι δέ με ϑυμὸς ἀνώγει. 
ποῖοί κ᾽ εἶτ᾽ Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴ ποϑεν ἔλϑοι 196 
ὧδε μάλ᾽ ἐξαπίνης καί τις ϑεὸς αὐτὸν ἐνείκαι; 
ἤ κε μνηστήρεσσιν ἀμύνοιτ᾽ ἡ Ὀδυσῆϊ; 
εἴπαϑ' ὅπως ὑμέας κραδίη ϑυμός τε κελεύει."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶν ἐπιβουχόλος ἀνήρ 
»Ζεῦ πάτερ, αἱ γὰρ τοῦτο τελευτήσειας ἐέλδωρ, 300 
ὡς ἔλϑοι μὲν κεῖνος ἀνὴρ, ἀγάγοι δέ ἕ δαίμων" 
γνοίης χ' οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται."" 
Ὃς δ᾽ αὔτως Εὔμαιος ἐπεύχετο πᾶσι ϑεοῖσιν 
ἩΗοιπετὶ Οἀγ5βθὰ. 22 
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νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τῶνγε νόον νημερτέ᾽ ἀνέγνω, 205 
ἐξαῦτίς σφ᾽ ἐπέεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 

ἡἜνδον μὲν δὴ ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, κακὰ πολλὰ μογήσας, 
ἤλυϑον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
γιγνώσκω δ᾽ ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω 
οἴοισι δμώων: τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα 210 
εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι. 
σφῶϊν δ᾽, ὡς ἔσεταί περ, ἀληϑείην καταλέξω. 
εἴ χ' ὑπ ἔμοιγε ϑεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 
ἄξομαι ἀμφοτέροις ἀλόχους καὶ κτήματ᾽ ὀπάσσω 
οἰκία τ ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα" καί μοι ἔπειτα 515 
Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσϑον. 
εἰ δ᾽ ἄγε δὴ, καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι δείξω, 
ὄφρα μὶ ἐὺ γνῶτον πιστωϑῆτόν τ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, 
οὐλὴν, τήν ποτέ μὲ σῦς ἤλασε λευκῷ ὀδόντι 
Παρνησόνδ᾽ ἐλϑόντα σὺν υἱάσυν Αὐτολύκοιο.“ 9290 
Ὃς εἰπὼν ῥάκεα μεγάλης ἀποέργαϑεν οὐλῆς. 

τὼ δ᾽ ἐπεὶ εἰσιδέτην εὖ τ᾽ ἐφράσσαντο ἕκαστα, 
κλαῖον ἄρ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι χεῖρε βαλόντε, 
καὶ κύνεον ἀγαπαξόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὥμους. 
ὡς δ᾽ αὔτως Ὀδυσεὺς κεφαλὰς καὶ χεῖρας ἔκυσσεν. 355 
καί νύ κὶ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 
εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐρύκακε φώνησέν τε 
ἰπαύεσϑον κλαυϑμοῖο γόοιό τε, μή τις ἴδηται 

ἐξελϑὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω. 
ἀλλὰ προμνηστῖνοι ἐσέλϑετε, μηδ᾽ ἅμα πάντες, 380 
πρῶτος ἐγὼ, μετὰ δ᾽ ὕμμες" ἀτὰρ τόδε σῆμα τετύχϑω. 
ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοὶ, 
οὐκ ἐάσουσιν ἐμοὶ δόμεναι βιὸν ἠδὲ φαρέτρην" 
ἀλλὰ σὺ, δῖ᾽ Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον 
ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ ϑέμεναι, εἰπεῖν τὲ γυναιξὶν 288 
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κληῖΐῖσαι μεγάροιο ϑύρας πυκινῶς ἀραρυίας, 
ἣν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ 
ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μήτι ϑύραξε 
προβλώσκειν, ἀλλ᾿ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ. 
σοὶ δὲ, Φιλοίτιε δῖε, ϑύρας ἐπιτέλλομανι «αὐλῆς 540 
κληῖσαι κληῖδι, ϑοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἐῆλαι."- 
Ὥς εἰπὼν εἰσῆλϑε δόμους εὐναιετάοντας᾽ 

ἕξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰὼν, ἔνϑεν περ ἀνέστη᾽ 
ἐς δ᾽ ἄρα καὶ τὼ δμῶε ἴτην ϑείου Ὀδυσῆος. 

Εὐρύμαχος δ᾽ ἤδη τόξον μετὰ χερσὶν ἐνώμα, 345 
ϑάλπων ἔνϑα καὶ ἔνϑα σέλᾳ πυρός" ἀλλά μιν οὐδ᾽ ὡς 
ἐντανύσαι δύνατο, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ᾽ 
ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ' ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 

οἰ, πόποι, ἡ μοι ἄχος περί τ᾽ αὐτοῦ καὶ περὶ πάν- 
τῶν᾿ 

οὔτι γάμου τοσσοῦτον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ΄ 3250 
εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ ᾿ἀχαιΐδες, αἱ μὲν ἐν αὐτῇ 
ἀμφιάλῳ Ἰϑάκῃ, αἱ δ᾽ ἄλλῃσιν πολίεσσιν" 
ἀλλ᾽ εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν 
ἀντιϑέου Ὀδυσῆος, ὅτ᾽ οὐ δυνάμεσϑα τανύσσαι 
τόξον" ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι.“ 558 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿ἁντίνοος προσέφη, Εὐπείϑεος υἱός 
»Εὐρύμαχ, οὐχ οὕτως ἔσται" νοέεις δὲ καὶ αὐτός. 
νῦν μὲν γὰρ κατὰ δῆμον ἑορτὴ τοῖο ϑεοῖο 
ἁγνή᾽ τίς δέ κε τόξα τιταίνοιτ᾽ ; ἀλλὰ ἕκηλοι 
χάτϑετ᾽ - ἀτὰρ πελέκεάς γε καὶ εἴ κ' εἰῶμεν ἅπαντας 
ἑστάμεν᾽ οὐ μὲν γάρ τιιὶ ἀναιρήσεσϑαι ὀΐω, 261 
ἐλϑόντ᾽ ἐς μέγαρον “αερτιάδεω Ὀδυσῆος. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, οἰνοχόος μὲν ἐπαρξάσϑω δεπάεσσιν, 
ὄφρα σπείσαντες καταϑείομεν ἀγκύλα τόξα" 
ἠῶϑεν δὲ κέλεσϑε Μελάνϑιον, αἰπόλον αἰγῶν, 466 
αἶγας ἄγειν, αἵ πᾶσι μέγ᾽ ἔξοχοι αἰπολίοισιν, 

95. Ὁ 
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ὄφρ᾽ ἐπὶ μηρία ϑέντες ᾿ἡπόλλωνι κλυτοτόξῳ 
τόξου πειρώμεσϑα καὶ ἐκτελέωμεν ἄεϑιλον."“ 
Ὃς ἔφατ᾽ ᾿ἀντένοος. τοῖσιν δ᾽ ἐπιήνδανε μῦϑος. 

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 270 
κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. 
νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν 8᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, 

τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
ο»Κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης" 15 

[ὕφρ᾽ εἴπω τά μὲ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει 
Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ ᾿ἀντένοον ϑεοειδέα 
λίσσομ᾽. ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἔειπεν, 
νῦν μὲν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ ϑεοῖσιν" 
ἠῶϑεν δὲ ϑεὸς δώσει κράτος ᾧ κ' ἐθέλῃσιν. 280 
ἀλλ᾽ ἀγ᾽ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΐξοον, ὄφρα μεϑ᾽ ὑμῖν 
χειρῶν καὶ σϑένεος πειρήσομαι, ἦ μοι ἔτ᾽ ἐστὶν 
ὃς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 
ἢ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ᾽ ἀκομιστίη τε."- 
Ὡς ἐφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν. 

δείσαντες μὴ τόξον ἐύξοον ἐντανύσειεν. 286᾽ 
᾿Αντίνοος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
»» δειλὲ ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ᾽ ἠβαιαί᾽ 

οὔκ ἀγαπᾷς ὁ ξκηλος υὑπερφιαλοισι μεϑ' ἡμῖν 

δαίνυσαι, οὐδὲ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀκούεις 290 
ὔϑων ἡμετέρων καὶ δήσιος; οὐδέ τις ἄλλος 
ἡμετέρων μύϑων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει. 
οἷνός σε τρώει μελιηδὴς, ὅστε καὶ ἄλλους 
βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ μηδ᾽ αἴσιμα πένῃ. 
οἶνος καὶ Κένταυρον, ἀγακλυτὸν Εὐρυτίωνα, 596 
ἄασ᾽ ἐνὶ μεγάρῳ μεγαϑύμου Πειρυϑόοιο, 
ἐς “απίϑας ἐλϑόνϑ᾽ - ὁ δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, 
μαινόμενος κάκ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριϑόοιο" 
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ἥρωας δ᾽ ἄχος εἷλε, διὲκ προϑύρου δὲ ϑύραξε 
ἕλκον ἀναΐξαντες, ἀπ᾿ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ 800 
ὁῖνάς τ᾽ ἀμήσαντες" ὃ δὲ φρεσὶν ἧσιν ἀασϑεὶς 
ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι ϑυμῷ. 
ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχϑη., 
οἅὅ δ᾽ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων. 
ὡς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αἴ κε τὸ τόξον 
ἐντανύσῃς" οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις 806 
ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ, ἄφαρ δέ σε νηὶ μελαίνῃ 
εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βροτῶν δηλήμονα πάντων. 
πέμψομεν" ἔνϑεν δ᾽ οὔτι σαώσεαι" ἀλλὰ ἕκηλος 
πῖνέ τε, μηδ᾽ ἐρίδαινε μετ᾽ ἀνδράσι κουροτέροισιν."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίρρων Πηνελόπεια 311 
 άντίνο᾽. οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον 
ξείνους Τηλεμάχου, ὃς κεν τάδε δώμαϑ' ἵκηται. 
ἔλπεαι, αἴ χ᾽ ὁ ξεῖνος Ὀδυσσῆος μέγα τόξον 
ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφέ τε ἦφι πιϑήσας, 81 

οἴκαδέ μ' ἄξεσϑαι καὶ ξὴν ϑήσεσϑαι ἄκοιτιν; 
οὐδ᾽ αὐτός που τοῦτό γ᾽ ἐνὶ στήϑεσσιν ἔολπεν" 
μηδέ τις ὑμείων τοῦγ᾽ εἵνεκα ϑυμὸν ἀχεύων 
ἐνθάδε δαινύσϑω., ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύμαχος, Πολύβου παῖς. ἀντίον 
ηὔδα 8230 

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 
οὔτι σε τόνδ᾽ ἄξεσϑαι ὀϊόμεϑ'᾽ - οὐδὲ ἔοικεν᾽ 
ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν, 
μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ᾿Δχαιῶν 
“ἢ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν 325 
μνῶνται. οὐδέ τι τόξον ἐΐξοον ἐντανύουσιν" 
ἀλλ᾽ ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλϑὼν 
ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου." 
ὡς ἐρέουσ᾽, ἡμῦν δ᾽ ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο." 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 880 

“ Εὐυρύμαχ᾽, οὔπως ἔστιν ἐὐκλεῖας κατὰ δῆμον 
ἔμμεναι οἱ δὴ οἶκον ἀτιμάξοντες ἔδουσιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος" τί δ᾽ ἐλέγχεα ταῦτα τίϑεσϑε; 
οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ᾽ εὐπηγὴς, 
πατρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός. 888 
ἀλλ᾽ ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΐξοον, ὄφρα ἴδωμεν. 
ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
εἴ χέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἵ εὖχος ᾿4πόλλων, 
ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλὰ, 
δώσω δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν, 
καὶ ξέφος ἄμφηκες: δώσω δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα, 841 

πέωψω δ᾽ ὅππη μιν κραδίη ϑυμός τε κελεύει." 
Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

μῆτερ ἐμὴ. τόξον μὲν ᾿4“χαιῶν οὔτις ἐμεῖο 
κρείσσων; ς ᾧ καὶ ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασϑαι, 845 
οὔϑ'᾽ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν, 

οὔϑ᾽ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο" 
τῶν οὔτις μ' ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ' ἐθέλωμι 
καὶ καϑάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσϑαι. 
ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, 850 
ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε. καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 
ἔργον ἐποίχεσϑαι" τόξον δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 
πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί: τοῦ γὰρ κράτος ἔστ᾽ ἐνὶ οἴκῳ." 
Ἡ μὲν ϑαμβήσασα πάλιν οἷκόνδε βεβήκει" 

παιδὸς γὰρ μῦϑον πεπνυμένον ἔνϑετο ϑυμῶῷ. 858 
ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα οἱ ὕπνον 
ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 

«Αὐτὰρ ὁ τόξα λαβὼν φέρε καμπύλα δῖος ὑφορβός" 
μνηστῆρες δ᾽ ἄρα πάντες ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων" 861 
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ἡ Πῆ δὴ καμπύλα τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε συβώτες, 

πλαγκτέ; τάχ᾽ αὖ σ᾽ ἐφ᾽ ὕεσσι κύνες ταχέες χκατέ- 
δονται 

οἷον ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὺς ἔτρεφες, εἴ κεν ᾿“πόλλων 
ἡμῖν ἱλήκῃσι καὶ ἀϑάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι. β΄ 86 
Ὥς φάσαν, αὐτὰρ ὁ ϑῆκε φέρων αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ. 

δείσας, οὕνεκα πολλοὶ ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν. 
Τηλέμαχος δ᾽ ἑτέρωϑεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει 
ἄττα, πρόσω φέρε τόξα᾽ τάχ᾽ οὐκ εὖ πᾶσι πι- 

ϑήσεις" 
μή σε καὶ ὁπλότερός περ ἐὼν ἀγφόνδε δίωμαι, 8170 
βάλλων χερμαδίοισι" βίηφι δὲ φέρτερός εἰμι. 
αὲ γὰρ πάντων τόσσον, ὅσοι κατὰ δώματ᾽ ἔασιν, 
μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εἴην" 
τῷ κε τάχα στυγερῶς τιν ἐγὼ πέμψαιμι νέεσϑαι 
ἡμετέρου ἐξ οἴκρυς ἐπεὶ κακὰ μηχανόωνται. (ς 8576 

Ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν 
μνηστῆρες. καὶ δὴ μέϑιεν χαλεποῖο χόλοιο 
Τηλεμάχῳ" τὰ δὲ τόξα φέρων ἀνὰ δῶμα συβώτης 
ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι ϑῆκε παραστᾶς. 
ἐκ δὲ καλεσσάμενος προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν 380 

» Τηλέμαχος κέλεταί σε, περίφρων Εὐρύκλεια, 
κληῖσαι μεγάροιο ϑύρας πυκινῶς ἀραρυίας, 
ἣν δέ τις ἢ στοναχῆς ἠὲ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ 
ἀνδρῶν ἡμετέροισιν ἐν ἕρκεσι, μήτι ϑύραξε 884 
προβλώσκειν, ἀλλ αὐτοῦ ἀκὴν ἔμεναι παρὰ ἔργῳ." 
Ἃς ἄρ᾽ ἐφώνησεν. τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος. 

κλήϊσεν δὲ ϑύρας μεγάρων εὐναιεταόντων. 
Σιγῇ δ᾽ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἄλτο ϑύραζξε. 

χλήϊσεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ϑύρας εὐερκέος αὐλῆς. 
κεῖτο δ᾽ ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης 890 

δ 

βύβλινον, ᾧ ῥ᾽ ἐπέδησε ϑύρας, ἐς δ᾽ ἤϊεν αὐτός" 
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ξξετ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰῶν, ἔνϑεν περ ἀνέστη, 
εἰσορόων Ὀδυσῆα. ὃ δ᾽ ἤδη τόξον ἐνώμα 
πάντη ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 

μὴ κέρα ἷπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος. 896 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

"Ἢ τις ϑηητὴρ καὶ ἐπέκλοπος ἔπλετο τόξων" 
ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοϑι κεῖται, 
ἢ δγ᾽ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶν 
νωμᾷ ἔνϑα καὶ ἔνϑα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης.“ 400 
"Ἄλλος δ᾽ αὐτ' εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων 

αἱ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν 
ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασϑαι."“ 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν μνηστῆρες" ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 
αὐτίχ᾽ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἰδὲ πάντη, 406 
ὡς ὅτ᾽ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς 
ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδὴν, 
ἅψας ἀμφοτέρωϑεν ἐὐστρεφὲς ἔντερον οἰὸς, 
ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον Ὀδυσσεύς. 
δεξιτερῇ δ᾽ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς᾽ 410 
ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν. 
μνηστῆρσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο μέγα. πᾶσι δ᾽ ἄρα 

χρὼς 
ἐτράπετο: Ζεὺς δὲ μεγάλ᾽ ἔκτυπε σήματα φαίνων" 
γήϑησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
ὅττι ῥά οἵ τέρας ἦἧχε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 415 
εἵλετο δ᾽ ὠκὺν ὀϊστὸν, ὃ οἵ παρέκειτο τραπέξῃ 
γυμνός" τοὶ δ᾽ ἄλλοι κοίλης ἔντοσϑε φαρέτρης  Ὺ 
κείατο, τῶν τάχ ἔμελλον ᾽Αχαιοὶ πειρήσεσθαι. 
τόν ῥ᾽ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε, 
αὐτόϑεν ἐκ δίφροιο καϑήμενος, ἧκε δ᾽ ὀϊστὸν 490 
ἄντα τιτυσκύμενος. πελέκεων δ᾽ οὐκ ἤμβροτε πάντων 
πρώτης στειλειῆς, διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἦλϑε ϑύραξε 
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ἰὸς χαλκοβαρής" ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπεν 
Τηλέμαχ, οὔ σ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει 

ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδέ τι τόξον 
δὴν ἔκαμον τανύων" ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν, 426 
οὐχ ὥς μὲ μνηστῆρες ἀτιμάξοντες ὄνονται. 
νῦν δ᾽ ὥρη καὶ δόρπον ᾿Δἀχαιοῖσιν τετυκέσϑαι 
ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασϑαι 
μολπῇ καὶ φόρμιγγι᾽ τὰ γάρ τ᾽ ἀναϑήματα δαιτός."“ 

Ἦ καὶ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσεν᾽" ὁ δ᾽ ἀμφέϑετο ξίφος ὀξὺ 

Τηλέμαχος. φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο, 485 
ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ᾽ ἀρ᾽ αὐτοῦ 
πὰρ ϑρόνον ἑστήκει κεκορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ. 

ΟΟΎΣΣΕΙΑ͂Σ Χ. 

Μνηστηροφονία. 

Αὐτὰρ ὁ γυμνώϑη δακέων πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 
ἄλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν οὐδὸν, ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 
ἰῶν ἐμπλείην. ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 
αὐτοῦ πρόσϑε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν 
»Οὗτος μὲν δὴ ἄεϑλος ἀάατος ἐκτετέλεσται" δ 

νῦν αὐτὲ σκοπὸν ἄλλον. ὃν οὔπω τις βάλεν ἀνὴρ. 
εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὔχος ̓ πόλλων."“ 
Ἦ καὶ ἐπὶ ᾿Δντινόῳ ἰϑύνετο πικρὸν ὀϊστόν. 

ἦτοι ὃ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσϑαι ἔμελλεν, 

χρύσεον ἄμφωτον., καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα, 10 
ὄφρα πίοι οἴνοιο" φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ ϑυμῷ 
μέμβλετο" τίς χκ' οἴοιτο μετ᾽ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσιν 
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μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι,. καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, 
οἷ τεύξειν ϑάνατόν τὲ κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν; 
τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ, 
ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος ἤλυϑ᾽ ἀκωκή. 16 
ἐκλίνϑη δ᾽ ἑτέρωσε. δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς 
βλημένου, αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλϑεν 
αἵματος ἀνδρομέοιο" ϑοῶς δ᾽ ἀπὸ εἶο τράπεζαν 
ὦσε ποδὶ πλήξας. ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραξε: 30 
σἴτός τε κρέα τ᾽ ὀπτὰ φορύνετο. τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν 
μνηστῆρες κατὰ δώμαϑ'. ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 
ἐκ δὲ ϑρόνων ἀνόρουσαν ὀρινϑέντες κατὰ δῶμα, 
πάντοσε παπταίνοντες ἐὔδμήτους ποτὶ τοίχους" 
οὐδέ πη ἀσπὶς ἔην οὐδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἐλέσϑαι. 95 
νείκειον δ᾽ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 

οοἰξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάξεαι" οὐκέτ᾽ ἀέϑλων 
ἄλλων ἀντιάσεις" νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεϑρος. 

καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέχτανες ὃς μέγ᾽ ἄριστος 
χούρων εἰν Ἰϑάκῃ" τῷ σ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.““ 80 

Ἴσχεν ἕκαστος ἀνὴρ, ἐπειὴ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα 
ἄνδρα κατακτεῖναι; τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνύησαν, 
ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆπτο. 
τοὺς δ᾽ ἃ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 

(Ὁ) κύνες, οὔ μ' ἔτ᾽ ἐράσκεϑ᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἵκέ- 
σϑαι 85 

δήμου ἄπο Τρώων. ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον, 
ὁμωῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάξεσϑε βιαίως, 
αὐτοῦ τε ξώοντος ὑπεμνάασϑε γυναῖκα, 
οὔτε ϑεοὺς δείσαντες, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισϑεν ἔσεσθαι" 40 
νῦν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆπται."“ 
Ὃς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος 

δἷλεν" 
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[πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπη φύγοι αἰπὺν ὄλεϑρον 
Εὐρύμαχος δέ μιν οἷος ἀμειβόμενος προσέειπεν 
Εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰϑακήσιος εἰλήλουθας, 45 

ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπας, ὅσα δέξεσκον ᾿Δχαιοὶ, 
πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσϑαλα. πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ 

ἀγροῦ. 
ἀλλ ὃ μὲν ἤδη κεῖται ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων, 

᾿Δντίνοος" οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα. 
οὔτι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων, 50 

ἀλλ ἄλλα φρονέων. τά οἵ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων. 
ὄφρ᾽ Ἰϑάκης κατὰ δῆμον ἐὐκτιμένης βασιλεύοι 
αὐτὸς. ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας. 
νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν 

σῶν: ἀτὰρ ἄμμες ὄπισϑεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον, 
ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισιν, 56 
τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος, 
χαλκόν τε χρυσόν τ᾿ ἀποδώσομεν. εἰσόκε σὸν κῆρ 
ἰανϑῆ" πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσϑαι."" 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 60 

Εὐρύμαχ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι πατρώϊα πάντ᾽ ἀποδοῖτε, 
ὅσσα τε νῦν ὕμμ᾽ ἐστὶ καὶ εἴ ποϑεν ἄλλ᾽ ἐπυϑεῖτε, 
οὐδέ κεν ὡς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο 
πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτῖσαι. 
νῦν ὑμῖν παράκειται ἐναντίον ἠὲ μάχεσϑαι θό 
ἢ φεύγειν. ὅς κεν ϑάνατον καὶ κῆρας ἀλύξη᾽ 
ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσϑαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεϑρον ."“ 
Ἃς φάτο. τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον 

ἦτορ. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐρύμαχος προσεφώνεε δεύτερον αὖτις 
᾿ "ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους, 
αλλ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐΐξοον ἠδὲ φαρέτρην, 1 
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οὐδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται. εἰσόκε πάντας 
ἄμμε κατακτείνῃ" ἀλλὰ μνησώμεϑα χάρμης. 
φάσγανά τε σπάσσασϑε καὶ ἀντίσχεσϑε τραπέξας 
ἰῶν ὠκυμόρων᾽ ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν 16 
ἀϑοόοι, εἴ κέ μιν οὐδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ ϑυράων, 
ἔλθωμεν δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο" 
τῷ κὲ τάχ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο."“ 
Ἃς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξὺ 

χάλκεον, ἀμφοτέρωϑεν ἀκαχμένον, ἄλτο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ 
σμερδαλέα ἰἄχων" ὁ δ᾽ ἁμαρτῆ δῖος Ὀδυσσεὺς 81 
ἰὸν ἀποπροϊεὶς βάλλε στῆϑος παρὰ μαζὸν, 
ἐν δέ οἵ ἥπατι πῆξε ϑοὸν βέλος" ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 
φάσγανον ἧκε χαμᾶξε., περιρρηδὴς δὲ τραπέξῃ 

κάππεσε δινηϑεὶς. ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραξε 88 
καὶ δέπας ἀμφικύπελλον" ὃ δὲ χϑόνα τύπτε μετώπῳ 
ϑυμῷ ἀνιάξων, ποσὶ δὲ ϑρόνον ἀμφοτέροισιν 
λακτίζων ἐτίνασσε" κατ᾽ ὀφθαλμῶν δ᾽ ἔχυτ᾽ ἀχλύς. 

᾿Αμφένομος δ᾽ Ὀδυσῆος ἐείσατο κυδαλίμοιο 
ἀντίος ἀΐξας. εἴρυτο δὲ φάσγανον ὀξὺ, 90 
εἴ πώς οἵ εἴξειε ϑυράων. ἀλλ᾿ ἄρα μιν φϑῆ 
Τηλέμαχος κατόπισϑε βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ 
ὥμων μεσσηγὺς. διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν" 
δούπησεν δὲ πεσὼν. χϑόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ. 
Τηλέμαχος δ᾽ ἀπόρουσε. λιπὼν δολιχόσκιον ἔγχος 96 
αὐτοῦ ἐν ᾿ἀμφινόμῳ:" περὶ γὰρ δίε μή τις ᾿Δχαιῶν 
ἔγχος ἀνελκόμενον δολιχόσκιον ἢ ἐλάσειεν 
φασγάνῳ ἀΐξας ἠὲ προπρηνέϊ τύψας. 
βῆ δὲ ϑέειν, μάλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφέκανεν, 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 100 

οἷ, πάτερ, ἤδη τοι σάκος υἵἴσω καὶ δύο δοῦρε 
καὶ κυνέην πάγχαλκον. ἐπὶ κροτάφοις ἀραρυῖαν: 
αὐτός τ᾽ ἀμφιβαλεῦμαι ἰὼν, δώσω δὲ συβώτῃ 
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καὶ τῷ βουκόλῳ ἄλλα" τετευχῆσϑαι γὰρ ἄμεινον "“ 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 

σεύς 106 
»»οἷσε ϑέων, εἴως μοι ἀμύνεσϑαι πάρ᾽ ὀϊστοὶ, 
μή μ᾽ ἀποκινήσωσι ϑυράων μοῦνον ἐόντα." 
Ὡς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείϑετο πατρὶ, 

βὴ δ᾽ ἴμεναι ϑάλαμόνδ᾽. ὅϑιε οἵ κλυτὰ τεύχεα κεῖτο. 
ἔνϑεν τέσσαρα μὲν σάκε ἔξελε, δούρατα δ᾽ ὀχτοὺ 110 
καὶ πίσυρας κυνέας χαλκήφεας ἱπποδασείας᾽ 

βῆ δὲ φέρων, μᾶλα δ᾽ ὦκα φίλον πατέρ᾽ εἰσαφίκανεν, 
αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροὶ δύσετο χαλκόν" 
ὡς δ᾽ αὔτως τὼ δμῶε δυέσϑην τεύχεα καλὰ, 
ἔσταν δ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην. 115 

Αὐτὰρ δγ᾽, ὄφρα μὲν αὐτῷ ἀμύνεσϑαι ἔσαν ἰοὶ, 
τόφρα μνηστήρων ἕνα γ᾽ αἰεὶ ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
βάλλε τιτυσκόμενος τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντα ἄνακτα, 
τόξον μὲν πρὸς σταϑμὸν ἐύσταϑέος μεγάροιο 150 
ἔκλιν᾽ ἑστάμεναι. πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
αὐτὸς δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος ϑέτο τετραϑέλυμνον, 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔϑηκεν, 
ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν" 
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυϑμένα χαλκῷ. 195 
Ὀρσοϑύφη δέ τις ἔσκεν ἐὐδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ, 

ἀκρότατον δὲ παρ᾽ οὐδὸν ἐϊσταϑέος μεγάροιο 
ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην. σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι. 
τὴν δ᾽ Ὀδυσεὺς φράξεσϑαι ἀνώγει δῖον ὑφορβὸν 
ἑσταύτ᾽ ἄγχ᾽ αὐτῆς" μία δ᾽ οἴη γίγνετ ἐφορμή. 180 
τοῖς δ᾽ ̓ Δγέλεως μετέειπεν; ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων͵ 
»Ὁ φίλοι. οὐκ ἂν δή τις ἀν᾽ ὀρσοϑύρην ἀναβαίη 

καὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ δ᾽ ὥκιστα γένοιτο; 

τῶ κε τάχ οὗτος ἀνὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο."- 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μελάνϑιος, αἰπόλος αἰγῶν. 
»»οὔπως ἔστ᾽, ᾿4γέλαε διοτρεφές" ἄγχι γὰρ αἰνῶς 186 
αὐλῆς καλὰ ϑύρετρα καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης" 
καί αὶ εἷς πάντας ἐρύκοι ἀνὴρ, ὅστ᾽ ἄλκιμος εἴη. 
ἀλλ ἄγεϑ', ὑμῖν τεύχε ἐνείκω ϑωρηχϑῆναι 
ἐκ ϑαλάμου: ἔνδον γὰρ, ὀΐομαι. οὐδέ πη ἄλλῃ 140 
τεύχεα κατϑέσϑην Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱός."“ 
Ὡς εἰπὼν ἀνέβαινε Μελάνϑιος., αἰπόλος αἰγῶν, 

ἐς ϑαλάμους Ὀδυσῆος ἀνὰ ῥῶγας μεγάροιο. 
ἔνϑεν δώδεκα μὲν σάκε ἔξελε. τόσσα δὲ δοῦρα 
καὶ τόσσας κυνέας χαλκήφεας ἱπποδασείας" 145 

βῆ ̓ ἴμεναι, μάλα δ᾽ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκεν. 
καὶ τότ᾽ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἥἤτορ, 
ὡς περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί τε δοῦρα 

μακρὰ τινάσσοντας᾽ μέγα δ᾽ αὐτῷ φαίνετο ἔργον. 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 1580 
Τηλέμαχ, ἡ μάλα δή τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν 

νῶϊν ἐποτρύνει πόλεμον κακὸν ἠὲ 'Μελανϑεύς. ( 
Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

«ὦ πάτερ, αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ᾽ ἤἥμβροτον -- οὐδέ τις ἄλλος 

αἴτιος --- ὃς ϑαλάμοιο ϑύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν 158 
κάλλιπον ἀγκλίνας" τῶν δὲ σκοπὸς ἦεν ἀμείνων. 

ἀλλ᾽ ἴϑι, δῖ᾽ Εὔμαιε, ϑύρην ἐπίϑες ϑαλάμοιο 
καὶ δ λέσαὶ ἥ τις ἄρ᾽ ἐστὶ γυναικῶν ἣ τάδε ῥέζξει. 
ἢ υἱὸς Ζολίοιο, Μελανϑεὺς., τόνπερ ὀΐω." 
Ἃς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 160 

βῆ δ᾽ αὖτις ϑάλαμόνδε Μελάνϑιος, αἰπόλος αἰγῶν, 
οἴσων τεύχεα καλά. νόησε δὲ δῖος ὑφορβὸς, 
αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

.»»Διογενὲς “αερτιάδη. πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
κεῖνος δ᾽ αὖτ ἀΐδηλος ἀνὴρ, ὃν ὀϊόμεϑ'᾽ αὐτοὶ, 166 
ἔρχεται ἐς ϑάλαμον᾽" σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες, 
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ἤ μιν ἀποκτείνω. αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι, 
ἠὲ σοὶ ἐνθ ἀδ᾽ ἄγω, ἵν᾿ ὑπερβασίας ἀποτίσῃ 
πολλὰς, ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴκῳ." 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 170 

ἤτοι ἐγὼ καὶ Τηλέμαχος μνηστῆρας ἀγαυοὺς 
σχήσομεν ἔντοσϑεν μεγάρων, μάλα περ μεμαῶτας. 
σφῶϊ δ᾽ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν 
ἐς ϑάλαμον βαλέειν. σανίδας δ᾽ ἐκδῆσαι ὄπισϑεν, 
σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 178 
κίον ἀν᾽ ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν, 
ὥς κεν δηϑὰ ξωὸς ἐὼν χαλέπ᾽ ἄλγεα πάσχῃ." 
Ὃς ἔφαϑ᾽᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

ὕοντο, 

βὰν δ᾽ ἴμεν ἐς ϑάλαμον, λαϑέτην δέ μὲν ἔνδον ἐόντα. 
ἤτοι ὁ μὲν ϑαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε ἐρεύνα, 180 
τὼ δ᾽ ἔσταν ἑκάτερϑε παρὰ σταϑμοῖσι μένοντε. 
εὖϑ᾽ ὑπὲρ οὐδὸν ἔβαινε ΜΜελάνϑιος, αἰπόλος αἰγῶν, 
τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων καλὴν τρυφάλειαν, 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον, πεπαλαγμένον ἄξῃ, 
“Μαέρτεω ἥρωος, ὃ κουρέζων φορέεσκεν" 18ὅ 

δὴ τότε γ᾽ ἤδη κεῖτο. δαφαὶ δὲ λέλυντο ἱμάντων" 
τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξανϑ'᾽ ἑλέτην ἔρυσάν τέ μιν εἴσω 
κουρὶξ, ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον ϑυμαλγέϊ δεσμῷ 
εὖ μάλ᾽ ἀποστρέψαντε διαμπερὲς, ὡς ἐκέλευσεν 190 
υἱὸς Δαέρταο, πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 
σειρὴν δὲ πλεχτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 
κίον᾽ ἀν ὑψηλὴν ἔρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσιν. 
τὸν δ᾽ ἐπικερτομέων προσέφης. Εὔμαιε συβῶτα, 
Νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ, ΜΜελάνϑιε, νύκτα φυ- 

λάξεις, 195 
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εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς δὲ ἔοικεν" 
οὐδὲ σέγ᾽ ἠριγένεια παρ᾽ Ἰϑκεανοῖο ῥοάων 
λήσει ἐπερχομένη χρυσόϑρονος, ἡνίκ᾽ ἀγινεῖς 
αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσϑαι."“ 
Ὃς ὃ μὲν αὖϑι λέλειπτο ταϑεὶς ὀλοῷ ἐνὶ δεσμῷ" 

τὼ δ᾽ ἐς τεύχεα δύντε, ϑύρην ἐπυϑέντε φαεινὴν, 201 
βήτην εἰς Ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομήτην. 

ἔνϑα μένος πνείοντες ἐφέστασαν, οἱ μὲν ἐπὶ οὐδοῦ 
τέσσαρες. οἵ δ᾽ ἔντοσϑε δόμων πολέες τε καὶ ἐσϑλοί. 
τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ ἀγχίμολον ϑυγάτηρ Ζιὸς ἦλϑεν ᾿4ϑήνη, 
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 206 
τὴν δ᾽ Ὀδυσεὺς γήϑησεν ἰδὼν καὶ μῦϑον ἔειπεν" 

οΜέντορ. ἄμυνον ἀρὴν, μνῆσαι δ᾽ ἑτάροιο φίλοιο, 
ὃς σ᾽ ἀγαϑὰ ῥέξεσκον" ὁμηλικίη δέ μοί ἐσσι."“ 
Ὡς φάτ᾽, ὀϊόμενος λαοσσόον ἔμμεν ᾿4ϑήνην. 510 

μνηστῆρες δ᾽ ἑτέρωϑεν ὁμόκλεον ἐν μεγάροισιν" 
πρῶτος τήνγ ἐνένιπε ΖΙαμαστορίδης ᾿Δγέλαος" 
Μέντορ. μή σ᾽ ἐπέεσσι παραιπεπίϑῃσιν Ὀδυσσεὺς 

μνηστήρεσσι μάχεσϑαι., ἀμυνέμεναι δέ οἱ αὐτῶ. 
ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε νόον τελέεσϑαι ὀΐω" 9215 
ὁππότε κὲν τούτους κτέωμεν, πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ υἱὸν, 
ἐν δὲ σὺ τοῖσιν ἔπειτα πεφήσεαι, οἷα μενοινᾷς 
ἔρδειν ἐν μεγάροις" σῷ δ᾽ αὐτοῦ κράατι τίσεις. 
αὐτὰρ ἐπὴν ὑμέων γε βίας ἀφελώμεϑα χαλκῷ, 
κτήμαϑ' ὁπόσσα τοί ἐστι, τά τ᾽ ἔνδοϑι καὶ τὰ ϑύρηφιν, 
τοῖσιν Ὀδυσσῆος μεταμίξομεν- οὐδέ τοι υἷας 221 
ξώειν ἐν μεγάροισιν ἐάσομεν, οὐδέ ϑύγατρας 
οὐδ᾽ ἄλοχον κεδνὴν Ἰθάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν."" 
Ἃς φάτ᾽, ᾿4ϑηναίη δὲ χολώσατο κηρύϑι μᾶλλον, 

νείκεσσεν δ᾽ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν" 295 
Οὐκέτι σοίγ᾽, Ὀδυσεῦ, μένος ἔμπεδον οὐδέ τις 

ἀλκὴ, 
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οἴῃ ὅτ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ: 
εἰνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεὶ, 
πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 
σῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμου πόλις εὐρυάγυια. 280 
πῶς δὴ νῦν. ὅτε σόν τε δόμον καὶ κτήμαϑ᾽ ἱκάνεις, 
ἄντα μνηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι; 
ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον. παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, 
ὄφρ᾽ εἰδῇς οἷός τοι ἐν ΑΑΡΟΨῊΝ δυσμενέεσσιν 

Μέντωρ "Ἵλκιμίδης εὐεργεσίας ἀποτίνειν." 235 

Ἦ δα καὶ οὔπω πάγχυ δίδου ἑτεραλκέα νίκην, 
ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἄρα σϑένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιξζεν 

ἡμὲν Ὀδυσσῆος ηδ᾽ υἱοῦ κυδαλίμοιο. 
αὐτὴ δ᾽ αἰϑαλόεντος ἀνὰ μεγάροιο μέλαϑρον 
ξξετ᾽ ἀναΐξασα. χελιδόνι εἰκέλη ἄντην. 240 
Μνηστῆρας δ᾽ ὥτρυνε ΖΙαμαστορίδης ᾿Ζγέλαος. 

Εὐρύνομός τε καὶ ᾿ἀμφιμέδων Ζημοπτόλεμός τε. 
Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων᾽ 
οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ ἄριστοι, 
ὅσσοι ἔτ᾽ ἔξωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο" 345 
τοὺς δ᾽ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί. 
τοῖς δ᾽ ̓ ᾿Ζγέλεως μετέειπεν. ἔπος πάντεσσι πιφαύσκων, 
"Ὁ φίλοι; ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἀάπτους" 

καὶ δή οἵ Μέντωρ μὲν ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπὼν, 
οἱ δ᾽ οἷοι λείπονται ἐπὶ πρώτῃσι ϑύρῃσιν. 250 
τῷ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἀφίετε δούρατα μακρὰ, 
ἀλλ ἄγεϑ'᾽ οἵ ἕξ πρῶτον ἀκοντίσατ᾽, αἵ κέ ποϑι Ζεὺς 
δώῃ Ὀδυσσῆα βλῆσϑαι καὶ κῦδος φασϑθαια 
τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ κῆδος, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν.": 
Ὡς ἔφαϑ᾽,, οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὡς ἐκέλευεν, 

ἱέμενοι" τὰ δὲ πάντα ἐτώσια ϑῆκεν ᾿“ϑήνη. 956 
τῶν ἄλλος μὲν σταϑμὸν ἐϊσταϑέος μεγάροιο 
βεβλήκει. ἄλλος δὲ ϑύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν" 

Ηοπημεσὶ Οἀνββθᾶ. 28 
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ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ δούρατ᾽ ἀλεύαντο μνηστήρων. 260 
τοῖς δ᾽ ἄρα μύϑων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 

οἾ, φίλοι, ἤδη μέν κεν ἐγὼν εἴποιμι καὶ ἄμμιν 
μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι, οἱ μεμάασιν 
ἡμέας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν." 
Ὡς ἔφαϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα 

ἄντα τιτυσκόμενοι" ΖΙημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεὺς, 266 
Εὐρυάδην δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος, Ἔλατον δὲ συβώτης, 
τ τῤδαδαα εὐ δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοῶν ἐπιβουχόλος ἀνήρ. 

οἱ μὲν ἐπειϑ᾽ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας, 

μνηστῆρες δ᾽ ἀνεχώρησαν μεγάροιο μυχόνδε᾽ 8270 
τοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπήϊξαν. νεκύων δ᾽ ἐξ ἔγχε ἕλοντο. 

«Ἅὕτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα 
ἱέμενοι" τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια ϑῆκεν ᾿4ϑήνη. 
τῶν ἄλλος μὲν σταϑμὸν ἐϊσταϑέος μεγάροιο 
βεβλήκειν. ἄλλος δὲ ϑύρην πυκινῶς ἀραρυῖαν: 515 
ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια. 
᾿“μφιμέδων δ᾽ ἄρα Τηλέμαχον βάλε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ 
λίγδην. ἄκρην δὲ ῥινὸν δϑηλήσατο χαλκός. 
Κτήσιππος δ᾽ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχεϊ μακρῷ 
ὦμον ἐπέγραψεν" τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο, πῖπτε δ᾽ ἔραξε. 
τοὶ δ᾽ αὐτ' ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην, 381 
μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέα δοῦρα. 
ἔνϑ᾽ αὖτ Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς, 
᾿Δμφιμέδοντα δὲ Τηλέμαχος, Πόλυβον δὲ συβώτης" 
Κτήσιππον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ 385 
βεβλήκει πρὸς στῆϑος. ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα 

οἿΩ, Πολυϑερσείδη φιλοκέρτομε. μήποτε πάμπαν 

εἴκων ἀφραδίῃς μέγα εἰπεῖν. ἀλλὰ ϑεοῖσιν 
μῦϑον ἐπιτρέψαι. ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἶσιν. 
τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον. ὃν ποτ ἔδωχας 290 
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ἀντιϑέῳ Ὀδυσῆϊ δόμον κατ᾽ ἀλητεύοντι. βέ 
Ἦ ῥα βοῶν ἑλίκων ἐπιβουκόλος᾽ οὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

οὗτα “Ἰ«μαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ" 
Τηλέμαχος δ᾽ Εὐηνορίδην “Ζειώκριτον οὐτὰ 

δουρὶ μέσον κενεῶνα. διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν" 290 
ἤριπε δὲ πρηνὴς. χϑόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ. 
δὴ τότ᾽ ᾿4ϑηναίη φϑισίμβροτον αἰγίδ᾽ ἀνέσχεν 
ὑψόϑεν ἐξ ὀροφῆς" τῶν δὲ φρένες ἐπτοίηϑεν. 
οἱ δ᾽ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον βόες ὡς ἀγελαῖαι" 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἐφορμηϑεὶς ἐδόνησεν 300 
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ. ὅτε τ ἥματα μακρὰ πέλονται. 
οἱ δ᾽ ὥστ᾽ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι, 
ἐξ ὀρέων ἐλϑόντες ἐπ᾽ ὀρνίϑεσσι ϑόρωσιν" 
ταὶ μέν τ᾽ ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἵενται, 
οἱ δέ τε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι. οὐδέ τις ἀλκὴ 80ὅ 
γίγνεται οὐδὲ φυγή: χαίρουσι δέ τ᾽ ἀνέρες ἄγρῃ᾽ 
ὡς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δῶμα 
τύπτον ἐπιστροφάδην- τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ' ἀεικὴς 
κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι ϑῦεν. 

“ειώδης δ᾽ Ὀδυσῆος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων, 
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 811 

»οΙΓουνοῦμαί σ᾽, Ὀδυσεῦ: σὺ δέ μ᾽’ αἴδεο καί μ' 
ἐλέησον" 

οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν 
εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσϑαλον" ἀλλὰ καὶ ἄλλους 
παύεσκον μνηστῆρας, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. 818 
ἀλλά μοι οὐ πείϑοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι" 
τῷ καὶ ἀτασϑαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 
αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι ϑυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς 
κείσομαι. ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισϑ'᾽ εὐεργέων."“" 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 820 

95. Ἐ 
- 
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εὐ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι ϑυοσκόος εὔχξαι εἶναι, 
πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μεγάροισιν 
τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσϑαι, 
σοὶ δ᾽ ἄλοχόν τε φίλην σπέσϑαι καὶ τέκνα τεκέσϑαι" 
τῷ οὐκ ἂν ϑάνατόν γε δυσηλεγέα προφύγοισϑα.“- 
Ὃς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχεί 826 

κείμενον, ὃ ῥ᾽ ̓ Δγέλαος ἀποπροέηκε χαμᾶζε 
κτεινόμενος" τῷ τόνγε κατ αὐχένα μέσσον ἔλασσεν" 
φϑεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦγε κάρη κονίῃσιν ἐμίχϑη. 

Τερπιάδης δέ τ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν, 
Φήμιος. ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. 881 
ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 

ἄγχι παρ᾽ ὀρσοϑύρην δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριξεν, 
ἢ ἐκδὺς μεγάροιο “Ζιὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν 
ἑρκείου ἵξζοιτο τετυγμένον. ἔνϑ᾽ ἄρα πολλὰ 8586 
“αέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί ἔκηαν, 
4) γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα. 
ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
γούνων ἅψασϑαι Παερτιάδεω Ὀδυσῆος. 
ἥτοι ὃ φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέϑηκε χαμᾶζε 840 
μεσσηγὺς ἀρητῆρος ἰδὲ ϑρόνου ἀργυροήλου, 

αὐτὸς δ᾽ αὐτ' Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων, 
καί μὲν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

οΓουνοῦμαί σ᾽, Ὀδυσεῦ: σὺ δὲ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ 
ἐλέησον" 

αὐτῷ τοι μετόπισϑ᾽ ἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν 845 
πέφνῃς. ὅστε ϑεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω. 
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμὶ. ϑεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας 
παντοίας ἐνέφυσεν" ἔοικα δέ τοι παραείδειν 

ὥστε ϑεῷ" τῷ μή με λιλαίεξο δειροτομῆσαι. 
καί κὲν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι, σὸς φίλος υἱὸς, 
ὡς ἐγὼ οὔτι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίων 351 
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πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας, 

ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ τευ σοιιεθ ἣγον ἀνάγκῃ." 

Ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο, 

αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 85ὅ 

»» 1ὅχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ» 

καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν, ὅστε μευ αἰεὶ 

οἴκῳ ἕν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος. 

εἰ δὴ μή μὲν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης, 

ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα." 860 

Ὡς φάτο; τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς" 

πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ ϑρόνον., ἀμφὶ δὲ δέρμα 

ἔστο βοὸς νεόδαρτον, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 

αἶψα δ᾽ ἀπὸ ϑροόνου ὦρτο, ϑοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην" 

Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων; 866 

καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

οὮ, φίλ᾽, ἐγὼ μὲν δδ᾽ εἰμὶ, σὺ δ᾽ ἴσχεο" εἰπὲ δὲ πατρὶ 

νὴ (υξ περισϑενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ, 

ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος; οἵ οὗ ἔκειρον 

χτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις; σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον.““ 870 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις ᾿Ὀδυσσεύς 

οϑάρσει : ἐπειδή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν, 

ὄφρα γνῷς κατὰ ϑυμὸν, ἀτὰρ εἴπῃσϑα καὶ ἄλλῳ, 

ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μὲγ ἀμείνων. 

ἀλλ ἐξελϑόντες μεγάρων ἔζεσθε ϑύραζε 87 

ἐκ φόνου εἰς αὐλὴν, σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδδξ,. 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ χατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή." 

Ὡς φάτο, τὼ δ᾽ ἔξω βήτην μεγάροιο κιόντε, 

ἐξέσϑην δ᾽ ἄρα τώγε Ζιὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν, 

πάντοσε παπταίνοντε. φόνον ποτιδεγμένω αἰεί. 980 

Πάπτηνεν δ᾽ Ὀδυσεὺς καϑ᾽ ξὸν δόμον, εἴ τις ἐτ᾽ 

ἀνδρῶν 

ζωὸς ὑποχλοπέοιτο, ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 
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τοὺς δὲ ἴδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσιν 
πεπτεῶτας πολλοὺς, ὥστ᾽ ἰχϑύας, οὔσϑ᾽ ἁλιῆες 
κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσϑε ϑαλάσσης 885 
δικτύῳ ἐξέρυσαν πολυωπῷ᾽ οἱ δέ τε πάντες 
κύμαϑ᾽ ἁλὸς ποϑέοντες ἐπὶ ψαμάϑοισι κέχυνται" 
τῶν μέν τ᾽ Ἠέλιος φαέϑων ἐξείλετο ϑυμόν: 
ὡς τότ᾽ ἄρα μνηστῆρες ἐπὶ ἀλλήλοισι κέχυντο. 
δὴ τότε Τηλέμαχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 390 
Τηλέμαχ, εἰ δ᾽ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύ- 

κλειαν, 

ὄφρα ἔπος εἴπωμι τό μοι καταϑυᾶμιόν ἐστιν." 
Ὡς φάτο, Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρὶ, 

κινήσας δὲ ϑύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν 
οΖεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῦ παλαιγενὲς. ἥτε γυναικῶν 

δμωάων σκοπός ἐσσι κατὰ μέγαρ᾽ ἡμετεράων. 898 
ἔρχεο" κικλήσκει σὲ πατὴρ ἐμὸς. ὄφρα τι εἴπῃ." 
Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος, 

ὥιϊξεν δὲ ϑύρας μεγάρων εὐναιεταόντων, 
βὴ δ᾽ ἴμεν: αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσϑ᾽ ἡγεμόνευεν. 
εὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν, 4101. 
αἵματι καὶ λύϑρῳ πεπαλαγμένον ὥστε λέοντα, 
ὃς ῥά τε βεβρωκῶὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο" 
πᾶν δ᾽ ἄρα οἱ στῆϑός τε παρήϊά τ᾽ ἀμφοτέρωϑεν 
αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσϑαι- 405 
ὡς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν. 

ἡ δ᾽ ὡς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα, 
ἴϑυσέν ῥ᾽ ὀλολύξαι,. ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον" 
ἀλλ᾽ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένην περ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα- 410 
.Ἐν ϑυμῷ. γρηῦ. χαῖρε καὶ ἴσχεο μηδ᾽ ὀλόλυξε" 

οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπὶ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαι. 
τούσδε δὲ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε ϑεῶν καὶ σχέτλια ἔργα" 
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οὔτινα γὰρ τίεσκον ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, 
οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ὅτις σφέας εἰσαφέκοιτο" 
τῷ καὶ ἀτασϑαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. 416 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον, 
αἵ τέ μ' ἀτιμάζουσι καὶ αἵ νηλιτεῖς εἰσίν." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 
»τοιγὰρ ἐγώ τοι. τέκνον, ἀληϑείην καταλέξω. 430 
πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες 
δμωαὶ. τὰς μέν τ᾽ ἔργα διδάξαμεν ἐργάξεσϑαι, 
εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσϑαι" 
τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν, 
οὔτ᾽ ἐμὲ τέουσαι οὔτ᾽ αὐτὴν Πηνελόπειαν. 450 
Τηλέμαχος δὲ νέον μὲν ἀέξετο, οὐδέ ἕ μήτηρ 
σημαίνειν εἴασκεν ἐπὶ δμωῇσι γυναιξίν. 
ἀλλ ἄγ᾽ ἐγὼν ἀναβᾶσ᾽ ὑπερώϊα σιγαλόεντα 
εἴπω σῇ ἀλόχῳ, τῇ τις ϑεὸς ὕπνον ἐπῶρσεν."“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 430 

μήπω τήνδ᾽ ἐπέγειρε" σὺ δ᾽ ἐνθάδε εἰπὲ γυναιξὶν 
ἐλϑέμεν. αἵπερ πρόσϑεν ἀεικέα μηχανόωντο."“ 
Ἃς ἄρ᾽ ἔφη. γρηὺς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 

ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι. 
αὐτὰρ ὃ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 435 
εἰς ὃ καλεσσάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

.»» ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν καὶ ἄνωχϑε γυναῖκας" 
αὐτὰρ ἔπειτα ϑρόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέξας 
ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καϑαίρειν. 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον κατακοσμήσησϑε, 440 
δμωὰς ἐξαγαγόντες ἐυὐσταϑέος μεγάροιο, 
μεσσηγύς τε ϑόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς, 
ϑεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν. εἰσόκε πασέων 
ψυχὰς ἐξαφέλησϑε καὶ ἐκλελάϑοιντ᾽ ᾿ἀφροδίτης, 
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τὴν ἄρ᾽ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάϑρη.““ 445 
Ὡς ἔφαϑ᾽᾽, αἱ δὲ γυναῖκες ἀολλέες ἦλϑον ἅπασαι, 

αἴν ὀλοφυφόμεναι, ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσαι. 
πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρεον κατατεϑνη τας, 
κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ’ αἰϑούσῃ τίϑεσαν εὐερκέος αὐλῆς, 
ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι" σήμαινε δ᾽ Ὀδυσσεὺς 450 
αὐτὸς ἐπισπέρχων᾽ ταὶ δ᾽ ἐκφόρεον καὶ ἀνάγκῃ. 
αὐτὰρ ἔπειτα ϑοόνους περικαλλέας ἠδὲ τραπέξας 
ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάϑαιρον. 
αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης 
λίστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο 458 
ξῦον᾽ ταὶ δ᾽ ἐφόρεον δμωαὶ. τίϑεσαν δὲ ϑύραζξε. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ πᾶν μέγαρον διεκοσμήσαντο, 
δμωὰς δ᾽ ἐξαγαγόντες ἐὐσταϑέος μεγάροιο, 
μεσσηγύς τε ϑόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκεος αὐλῆς, 
εἴλεον ἐν στείνει. ὅϑεν οὔπως εν ἀλύξαι. 460 

τοῖσι δὲ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἠἡρχ ἀγορεύειν" 
» Μὴ μὲν δὴ καϑαρῷ ϑανάτῳ ἀπὸ ϑυμὸν ἑλοίμην 

τάων, αἵ δὴ ἐμῇ κεφαλῇ κατ᾽ ὀνείδεα χεῦαν 
μητέρι 8᾽ ἡμετέρῃ παρά τε μνηστῆρσιν ἴαυον." 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο 468 

κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε ϑόλοιο, 
ὑψόσ᾽ ἐπεντανύσας. μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο. 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαι 
ἕρκει ἐνιπλήξωσι, τό 8 ἑστήκῃ ἐνὶ ϑάμνῳ, 
αὖλιν ἐσιέμεναι. στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο κοῖτος, 470 
ὡς αἵγ᾽ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον. ἀμφὶ δὲ πάσαις 
δειρῇσι βρόχοι ἦσαν, ὅπως οἴκτιστα ϑάνοιεν. 

ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνϑαά περ οὔτι μάλα δήν. 

Ἐκ δὲ Μελάνϑιον ἦγον ἀνὰ πρόϑυρόν τε καὶ αὐλήν" 
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ 470 
τώμνον, μήδεώ τ᾽ ἐξέρυσαν. κυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι, 
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χεῖράς τ᾽ ἠδὲ πόδας κόπτον κεχοτηότι ϑυμῷ. 
Οἱ μὲν ἔπειτ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τὲ 

εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον, τετέλεστο ὃὲ ἔργον" 
αὐτὰρ ὅγε προσέειπε δι ΦΑῚ τροφὺν Εὐρύκλειαν 480 

»Οἷἶσε ϑέεϊον, γφηῦ, κακῶν ἄκος, οἷσε δέ μοι πῦρ, 

ὄφρα ϑεειώσω μέγαρον" σὺ δὲ Πηνελόπειαν 

ἐλϑεῖν ἐνθ ἀδ᾽ ἄνωχϑι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξίν" 
πάσας δ᾽ ὄτρυνον ὁμωὰς κατὰ δῶμα νέεσϑαι."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 485 
»»ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον ἐμὸν, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ᾽ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵἴματ᾽ ἐνείκω, 
μηδ᾽ οὕτω ῥάκεσιν πεπυκασμένος εὐρέας ὥμους 
ἕσταϑ᾽ ἐνὶ μεγάροισι" νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη.“ 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-- 
σεύς 490 

«πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσϑω."" 
ὋὩς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίϑησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια, 

ἤνεικεν δ᾽ ἄρα πῦρ καὶ ϑήϊον: αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
εὖ διεϑείωσεν μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν. 

Γρηῦὺς δ᾽ αὖτ ἀπέβη διὰ δώματα κάλ᾽ Ὀδυσῆος 496 
ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι" 

αἱ δ᾽ ἴσαν ἔκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 
αἵ μὲν ἄρ᾽ ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάξοντ᾽ Ὀδυσῆα, 
καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὥμουνς 
χεῖράς τ᾽ αἰνύμεναι" τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ἥρει 500 
κλαυϑμοῦ καὶ στοναχῆς, γίγνωσκε δ᾽ ἄρα φρεσὶ πάσας. 
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ΟΔΎΣΣΕΙΑ͂Σ Ψ. 

᾽Οδυσσέως ὑπὸ Πηνελόπης ἀναγνωρισμός. 

1] ηὺς δ᾽ εἰς ὑπερῷ᾽ ἀνεβήσετο χκαγχαλόωσα, 
δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα" 
γούνατα δ᾽ ἐρρώσαντο, πόδες δ᾽ ὑπερικταίνοντο. 
στὴ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μὲν πρὸς μῦϑον ἔειπεν' 
, ΜΈ γρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος; ὄφρα ἴδηαι ὃ 
ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσι τατ΄ ἔλδεαι ἤματα πάντα. 

ἦλ8᾽ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλϑών. 
μνηστῆρας δ᾽ ἔκτεινεν ἀγήνορας. οἵτε οἱ οἶκον 
κήϑεσκον καὶ χτήματ' ἔδον βιόωντό τε παῖδα." 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 10 
ομαῖα φίλη. μάργην σὲ ϑεοὶ ϑέσαν, οἵτε δύνανται 
ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονα πὲρ μάλ᾽ ἐόντα, 
καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν" 
οἵ σέ περ ἔβλαψαν" πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσϑα. 
τίπτε μὲ λωβεύεις πολυπενϑέα ϑυμὸν ἔχουσαν 16 

ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα καὶ ἐξ ὕπνου μ' ἀνεγείρεις 
ἡδέος, ὃ ὅς μ' ἐπέδησε φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας: 

οὐ γάρ πῶ τοιόνδε κατέδραϑον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς 
ὠχετ᾽ ἐποψόμενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. 
ἀλλ ἄγε νῦν κατάβηϑι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε. 30 
εἰ γάρ τίς μ' ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἔασιν, 
ταῦτ᾽ ἐλϑοῦσ᾽ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρεν, 
τῷ κε τάχα στυγερῶς μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσϑαι 
αὑτις ἔσω μέγαρον" σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 25 
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οὔτι σε λωβεύω. τέκνον φίλον, ἀλλ᾽ ἔτυμόν τοι 
ἦλϑ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύω, 
ὁ ξεῦνος. τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισιν. 

Τηλέμαχος δ᾽ ἄρα μιν πάλαι ἤδεεν ἔνδον ἐόντα, 
ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευϑεν, 80 
ὄφρ᾽ ἀνδοῶν τίσαιτο βίην ὑπερηνορεόντων. - 
Ὡς ἔφαϑ'᾿. ἡ δ᾽ ἐχάρη καὶ ἀπὸ “λέκτροιο ϑοροῦσα 

γρηὶ περιπλέχϑη. βλεφάρων δ᾽ ἀπὸ δάκρυον ἧκεν᾽ 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Εὲ δ᾽ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲς ἐνίσπες, 86 

εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡς ἀγορεύεις. 
ὅππως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφῆκεν 
μοῦνος ἐὼν. οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον."“ 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 
οὐκ ἴδον, οὐ πυϑόμην, ἀλλὰ στόνον οἷον ἄκουσα 40 
κχτεινομένων᾽ ἡμεῖς δὲ μυχῷ ϑαλάμων εὐπήκτων 
ἥμεϑ᾽ ἀτυξόμεναι. σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι, 
πρίν γ᾽ ὅτε δή μὲ σὸς υἱὸς ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσεν 
Τηλέμαχος" τὸν γάρ δὰ πατὴρ προέηκε καλέσσαι. 
εὗρον ἔπειτ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν 493 
ἑσταόϑ'᾽- οἵ δέ μιν ἀμφὶ. κραταίπεδον οὖδας ἔχοντες, 
χείατ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰδοῦσά κε ϑυμὸν ἰάνϑης 
[αἵματι καὶ λύϑρῳ πεπαλαγμένον ὥστε λέοντα. 
νῦν δ᾽ οἱ μὲν δὴ πάντες ἐπ᾽ αὐλείῃσι ϑυρῃσιν 
ἀϑρόοι. αὐτὰρ ὃ δῶμα ϑεειοῦται περικαλλὲς, 60 
πῦρ μέγα κηάμενος᾽ σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι. 
ἀλλ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐὐφροσύνης ἐπιβῆτον 

ἀμφοτέρω φίλον ἥτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσϑε. 

νῦν δ᾽ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐχτετέλεσται" 
ἢλϑε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος. εὗρε δὲ καὶ σὲ 86 
καὶ παῖδ᾽ ἐν μεγάροισι" κακῶς δ᾽ οἵπερ αν ἔρεξον 
μνηστῆρες, τοὺς πάντας ἐτίσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.“ 
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Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
«μαῖα φίλη. μήπω μέγ᾽ ἐπεύχεο καγχαλόωσα. 
οἶσϑα γὰρ ὥς κ' ἀσπαστὸς ἐνὶ μεγάροισι φανείη 60 
πᾶσι. μάλιστα δ᾽ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσϑα᾽ 
3 η 3 2 9. δ᾽ - ΕἌΒΕΙ, Ὁ 3 ΄ 
ἀλλ οὐκ ἔσϑ' οδὲ μῦϑος ἐτήτυμος. ὡς ἀγορεύεις, 

ἀλλά τις ἀϑανάτων κτεῖνε μνηστῆρας ἀγαυοὺς. 
ὕβοιν ἀγασσάμενος ϑυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα. 
οὔτινα γὰρ τίεσκον ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, θό 

3 ᾿ 3 Ἁ Α “ ᾿Ὶ Ω΄ ’ ’ 

οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο: 
τῷ δι᾽ ἀτασϑαλίας ἔπαϑον κακόν" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ὥλεσε τηλοῦ νόστον ᾿Δ4χαιΐδος. ὥλετο δ᾽ αὐτός."“ 
Τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 

τέκνον ἐμὸν. ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὁδόν- 
τῶν. 10 

. ΄ 3", 2." δ.Ὰ ΄ ᾿» 2. "» 
ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ ἐσχάρῃ οὔποτ᾽ ἔφησϑα 
οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσθαι" ϑυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. 

ΘΙ 3 ι » 2 ᾿ "»Ἢ σὰ 
ἀλλ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲς ἄλλο τι εἴπω. 
οὐλὴν, τήν ποτέ μιν σῦς ἥλασε λευκῷ ὀδόντι. 

᾿ 3 » ΄ “ κ᾿ -- - 

τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην. ἔϑελον δὲ σοὶ αὐτῇ Τὸ 

εἰπέμεν" ἀλλά μὲ κεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν 
οὐκ ἔα εἰπέμεναι πολυϊδρείῃσι νόοιο. 
ἀλλ ἕπευ: αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέϑεν περιδώσομαι αὐτῆς, 
αἴ κέν σ᾽ ἐξαπάφω. κτεῖναί μ᾽ οἰκτίστῳ ὀλέϑρω." 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια 80 
μαῖα φίλη, χαλεπὸν σὲ ϑεῶν αἰειγενεταῶν 

δήνεα εἴρυσϑαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν" 
ἀλλ᾿ ἔμπης ἴομεν μετὰ παῖδ᾽ ἐμὸν, ὄφρα ἴδωμαι 
ἄνδρας μνήστηθαξ τεϑνηότας, ἠδ᾽ ὃς ἔπεφνεν." 

Ὡς φαμένη κατέβαιν ὑπερώϊα" πολλὰ δέ οἱ κὴρ 

ὥρμαιν᾽, ἢ ἀπάνευϑε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι, 86 

ἢ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα. 
ἡ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλϑεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδὸν, 
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ξξετ᾽ ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐναντίη 2 ἕν πυρὸς αὐγῇ, 

τοίχου τοῦ ἑτέρου" ὁ δ᾽ ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν 90 
ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι 
ἰφϑίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. 
ἡ δ᾽ ἄνεω δὴν ἧστο. τάφος δέ οἵ ἦτορ ἵκανεν" 
ὄψει δ᾽ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν, 
ἄλλοτε δ᾽ ἀγνώσασκε κακὰ χροὶ εἴματ᾽ ἔχοντα. 9ὅ 
Τηλέμαχος δ᾽ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
οΜῆτερ ἐμὴ. δύσμητερ. ἀπηνέα ϑυμὸν ἔχουσα, 

τίφϑ᾽ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ᾽ αὐτὸν 
ἑζομένη μύϑοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς; 
οὐ μέν κ΄ ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι ϑυμῷ 100 
ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἵ κακὰ πολλὰ μογήσας 
ἔλϑοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν" 
σοὶ δ᾽ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίϑοιο."“ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
οτέχνον ἐμὸν, ϑυμός μοι ἐνὶ στήϑεσσι τέϑηπεν, 10ὅ 
οὐδέ τι προσφάσϑαι δύναμαι ἔπος οὐδ᾽ ἐρέεσϑαι 
οὐδ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσϑαι ἐναντίον. εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ 

ἔστ Ὀδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται. ἢ μάλα νῶϊ 
γνωσόμεϑ' ἀλλήλων καὶ λώϊον ἔστι γὰρ ἡμῖν 
σήμαϑ', ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ᾿ ἄλλων." 
Ὥς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 11] 

αἷψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Τηλέμαχ. ἤτοι μητέρ᾽ ἀνὺὴ μεγάροισιν ἔασον 

πειράζειν ἐμέϑεν" τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον. 
νῦν δ᾽ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροὶ εἵματα εἶμαι, 118 
τοὔνεκ ἀτιμάξει μὲ καὶ οὔπω φησὶ τὸν εἶναι. 
ἡμεῖς δὲ φραξώμεϑ᾽ ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα γένηται. 
καὶ γάρ τίς ϑ᾽ ἕνα φῶτα κατακχτείνας ἐνὶ δήμῳ, 
ᾧὧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω, 

φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν: 120 
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ἡμεῖς δ᾽ ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν,, οὗ μέγ᾽ ἄριστοι 
κούρων εἰν Ἰθάκῃ" τὰ δέ σὲ φράζξεσϑαι ἄνωγα."“ 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε" σὴν γὰρ ἀρίστην 
μῆτιν ἐπ᾿ ἀνθρώπους φάσ᾽ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίς τοι 
ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε καταϑνητῶν ἀνθρώπων. 128 
[ἡμεῖς δ᾽ ἐμμεμαῶτες ἅμ᾽ ἑψόμεϑ', οὐδέ τί φημι 
ἀλκῆς δευήσεσϑαι,. ὅση δύναμίς γε πάρεστιν .1"" 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ-. 
δεύς 

“τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω ὡς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 180 
πρῶτα μὲν ἀρ λούσασϑε καὶ ἀμφιέσασϑε χιτῶνας, 
δμωὰς δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἴμαϑ' ἑλέσθαι" 
αὐτὰρ ϑεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 
ἡμῖν ἡγείσϑω φιλοπαίγμονος ὀρχηϑμοῖο, 
ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων, 188 
ἢ ἀν᾽ ὁδὸν στείχων. ἢ οἱ περιναιετάουσιν" 
μὴ πρόσϑε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται 
ἀνδρῶν μνηστήρων. πρίν γ᾽ ἡμέας ἐλϑέμεν ἔξω 
ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον πολυδένδρεον ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα 
φρασσόμεϑ' ὅττι κε κέρδος Ὀλύμπιος ἐγγυαλίέξῃ."“ 140 
Ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπί- 

Ὅοντο. 

πρῶτα μὲν οὖν λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνας, 
ὅπλισϑεν δὲ γυναῖκες" ὃ δ᾽ εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς 
φόρμιγγα γλαφυρὴν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσεν 
μολπῆς τὲ γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηϑμοῖο. 148 
τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν 
ἀνδρῶν παιξόντων καλλιξώνων τε γυναικῶν. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκε δόμων ἔκτοσϑεν ἀκούων - 

.. Η μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν" 
σχετλίη, οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος οὐ κουριδίοιο 160 
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εἴρυσϑαι μέγα δῶμα διαμπερὲς. εἷος ἵκοιτο."“ 
Ἃς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο. 

αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 
Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα" 155 
αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς κάλλος πολὺ χεῦεν ᾿4ϑήνη 
[ωὡεέζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα: κὰδ δὲ κάρητος 
οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινϑίνῳ ἄνϑει ὁμοίας. 
ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 
ἴδοις. ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς ᾿ϑήνη 160 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει" 
ὡς μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὥμοις.] 
ἐχ δ᾽ ἀσαμίνϑου βῆ δέμας ἀϑανάτοισιν ὁμοῖος " 
ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ξξετ᾽ ἐπὶ ϑρόνου ἔνϑεν ἀνέστη, 
ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦϑον ἔειπεν: 166 

»ΖΔαιμονίη. περὶ σοίγε γυναικῶν ϑηλυτεράων 

κῆρ ἀτέραμνον ἔϑηκαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες" 
οὐ μέν χὶ ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι ϑυμῷ 
ἀνδρὸς ἀφεσταίη. ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας 
ἔλϑοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 170 

ἀλλ ἄγε μοι. μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς 
λέξομαι" ἦ γὰρ τῇγε σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμός."- 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
»δαιμόνι᾽, οὔτ᾽ ἄρ τι μεγαλίζομαι οὔτ᾽ ἀϑερίζω 
οὔτε λίην ἄγαμαι, μάλα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οἷος ἔησϑα 116 
ἐξ ᾿Ιϑάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο. 
ἀλλ᾽ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια, 
ἐχτὸς ἐὐσταϑέος ϑαλάμου. τόν ῥ᾽ αὐτὸς ἐποίει" 
ἔνϑα οἱ ἐκϑεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ᾽ εὐνὴν, 
κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα." 180 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη πόσιος πειρωμένη" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

ὀχϑήσας ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν 
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Ὦ γύναι. ἦ μάλα τοῦτο ἔπος ϑυμαλγὲς ἔειπες" 
τίς δέ μοι ἄλλοσε ϑῆκε λέχος; χαλεπὸν δέ κεν εἴη 
καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὼν 185 
ῥηϊδίως ἐϑέλων ϑείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ; 
ἀνδρῶν δ᾽ οὔ κέν τις ξωὸς βροτὸς, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν. 
ῥεῖα μετοχλίσσειεν. ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυχται 
ἐν λέχει ἀσκητῷ᾽ τὸ δ᾽ ἐγὼ κάμον οὐδέ τις ἄλλος. 
ϑάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης ἕρκεος ἐντὸς, 190 
ἀκμηνὸς ϑαλέϑων᾽" πάχετος δ᾽ ἦν ἠῦτε κίων. 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν ϑάλαμον δέμον. ὄφρ᾽ ἐτέλεσσα, 
πυκνῇσιν λιϑάδεσσι, καὶ εὖ καϑύπερϑεν ἔρεψα, 

κολλητὰς δ᾽ ἐπέϑηκα ϑύρας, πυκινῶς ἀραρυίας. 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίης, 
κορμὸν δ᾽ ἐκ ῥίζης προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῶ 196 
εὖ καὶ ἐπισταμένως. καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνα, 
ἑρμῦν ἀσκήσας. τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ. 
ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἔξεον, ὄφρ᾽ ἐτέλεσσα, 
δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλέφαντι" 300 
ἐκ δ᾽ ἐτάνυσσα ἱμάντα βοὸς φοίνικι φαεινόν. 
οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι" οὐδέ τι οἶδα, 
ἢ μοι ἔτ᾽ ἔμπεδόν ἐστι. γύναι. λέχος, ἠέ τις ἤδη 
ἀνδρῶν ἄλλοσε ϑῆκε, ταμὼν ὕπο πυϑμέν᾽ ἐλαίης.".304 
Ὡς φάτο, τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἥτορ, 

σήματ᾽ ἀναγνούσης τά οἵ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς" 
δακρύσασα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰϑὺς δράμεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας 
δειρῇ βάλλ᾽ Ὀδυσῆϊ. κάρη δ᾽ ἔκυσ᾽ ἠδὲ προσηύδα 
Μή μοι. Ὀδυσσεῦ. σκύξευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μά- 

λιστα 

ἀνθρώπων πέπνυσο" ϑεοὶ δ᾽ ὥπαζον ὀϊξὺν. 210 
οὗ νῶϊν ἀγάσαντο παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε 
ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσϑαι. 
αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα, 
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οὕνεκά σ᾽ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ᾽ ἀγάπησα. 
αἰεὶ γάρ μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοισιν 218 
ἐρρίγει μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν 
ἐλθών: πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν. 
[οὐδέ κεν ᾿Δργείη Ἑλένη, Ζιὸς ἐχγεγαυῖα, 
ἀνδρὶ παρ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 

εἰ ἤδη ὅ μιν αὖτις ᾿Αφήϊοι υἷες ᾿ἀχαιῶν 220 
ἀξέμεναι οἷκόνδε φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔμελλον. 

τὴν δ᾽ ἤτοι ῥέξαι ϑεὸς ὥρορεν ἔργον ἀεικές" 
τὴν δ᾽ ἄτην οὐ πρόσϑεν ἑῷ ἐγκάτϑετο ϑυμῷ 
λυγρὴν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένϑος.] 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἤδη σήματ᾽ ἀριφραδέα κατέλεξας 225 
εὐνῆς ἡμετέρης, ἣν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει, 
ἀλλ᾽ οἷοι σύ τ᾽ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη. 
᾿ἀκτορὶς, ἣν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ., 
ἣ νῶϊν εἴρυτο ϑύρας πυκινοῦ ϑαλάμοιο, 
πείϑεις δή μευ ϑυμὸν, ἀπηνέα περ μάλ ἐόντα. (980 

Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὥρσε γόοιο" 

κλαῖε δ᾽ ἔχων ἄλοχον ϑυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ; 
ὦὧὦντε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ ἐνὶ πόντῳ 
δαίσῃ; ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ" 285 
παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε 
νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ τέτροφεν ἅλμη, 
ἀσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες" 
ὡς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ. 
δειρῆς δ᾽ οὔπω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκῶς;Ὠ 240 
καί νύ κ᾽ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη. 
νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέϑεν, Ἠῶ δ᾽ αὖτε 
δύσατ᾽ ἐπ᾿ Θκεανῷ χρυσόϑρονον, οὐδ᾽ ἔα ἵππους 
ξεύγνυσϑ'᾽ ὠκύποδας, φάος ἀνθρώποισι φέροντας, 345 

Ἠοπιοῦὶ Ογ5868. ὈΣῚ 
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“άμπον καὶ Φαέϑονϑ', οἵτ᾽ Ἠῶ πῶλοι ἄγουσιν. 
καὶ τότ᾽ ἄφ᾽ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς 
»Ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ᾽ ἀέϑλων 

ἤλθομεν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ὄπισϑεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται, 

πολλὸς καὶ χαλεπὸς, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι. 250 
ὡς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο 
ἤματι τῷ ὅτε δὴ κατέβην δόμον ΄Δϊδος εἴσω, 
νόστον ἑταίροισιν διξήμενος ἠδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ. 
ἀλλ: ἔρχευ, λέκτρονδ᾽ ἴομεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη 
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντε.ς“ 5955 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 
οοεὐνὴ μὲν δὴ σοίγε τότ᾽ ἔσσεται ὁππότε ϑυμῷ 
σῷ ἐϑέλῃς, ἐπεὶ ἄρ σε ϑεοὶ ποίησαν ἱκέσϑαι 
οἶκον ἐὐκτίμενον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν" 
ἀλλ ἐπεὶ ἐρράσϑης καί τοι ϑεὸς ἔμβαλε ϑυμῷ, 360 
εἴπ ἄγε μοι τὸν ἄεϑλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισϑεν, ὀΐω, 
πεύσομαι, αὐτίκα δ᾽ ἐστὶ δαήμεναι οὔτι χέρειον."" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

δαιμονίη, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖ μὲ μάλ᾽ ὀτρύνουσα κελεύεις 
εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 3266 
οὐ μέν τοι ϑυμὸς κεχαρήσεται" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 
χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε ἄνωγεν 
ἐλϑεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ᾽ εὐῆρες ἐρετμὸν, 
εἰσόκε τοὺς ἀφίκωμαι οἱ οὐκ ἴσασι ϑάλασσαν 
ἀνέρες, οὐδέ 8’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν" 
οὐδ᾽ ἄρα τοίγ᾽ ἴσασι νέας φοινικοπαρήους, 371 
οὐδ᾽ εὐήρε᾽ ἐρετμὰ, τάτε πτερὰ νηυσὶ πέλονται. 
σῆμα δέ μοι τόδ᾽ ἔειπεν ἀριφραδὲς, οὐδέ σε κεύσω; 
ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης 

φήῃ ἀϑηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὥμῳ, 270 

καὶ τότε μ᾽ ἐν γαίῃ πήξαντ᾽ ἐκέλευεν ἐρετμὸν, 
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ἔρξανϑ᾽ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι, 
ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ᾽ ἐπιβήτορα κάπρον, 
οἴκαδ᾽ ἀποστείχειν, ἔρδειν ὃ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 
ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 280 
πᾶσι μάλ᾽ ἑξείης" ϑάνατος δέ μοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ 
ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ με πέφνῃ 
γήρα᾽ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον᾽ ἀμφὶ δὲ λαοὶ 
ὄλβιοι ἔσσονται" τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσϑαι."" 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 286 

εὐ μὲν δὴ γῆράς γε ϑεοὶ τελέουσιν ἄρειον, 
ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσϑαι."" 
Ἃς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

τόφρα δ᾽ ἀρ᾽' Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸς ἔντυον εὐνὴν 
ἐσϑῆτος μαλακῆς, δαΐδων ὕπο λαμπομενάων. 290 
αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχος ἐγκονέουσαι. 
γρηὺς μὲν κείουσα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐρυνόμη ϑαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν 
ἐρχομένοισι λέχοσδε, δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 
ἐς θάλαμον δ᾽ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα 
ἀσπάσιοι λέχτροιο παλαιοῦ ϑεσμὸν ἵκοντο" 296 
αὐτὰρ Τηλέμαχος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης 
παῦσαν ἄρ᾽ ὀρχηϑμοῖο πόδας, παῦσαν δὲ γυναῖκας. 
αὐτοὶ δ᾽ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς. 800 
τερπέσϑην μύϑοισι, πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντε, 
ἡ μὲν ὅσ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν, 
ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ᾽ ἀΐδηλον ὅμιλον, 
οὐ ἔϑεν εἵνεκα πολλὰ, βόας καὶ ἴφια μῆλα, 
ἔσφαζον, πολλὸς δὲ πίϑων ἠφύσσετο οἶνος" 806 
αὐτὰρ ὁ διογενὴς Ὀδυσεὺς ὅσα κήδε ἔϑηκεν 
ἀνθρώποις ὅσα τ᾽ αὐτὸς ὀϊξύσας ἐμόγησεν, 
πάντ᾽ ἔλεγ᾽ " ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐτέρπετ᾽ ἀκούουσ᾽, οὐδέ οἱ ὕπνος 

24 
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πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα. 
Ἤρξατο δ᾽ ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ᾽, αὐτὰρ 

ἔπειτα 810 

ἦλϑ'᾽ ἐς Δωτοφάγων ἀνδρῶν πέίειραν ἄρουραν" 
ἠδ᾽ ὅσα Κύκλωψ ἔρξε, καὶ ὡς ἀπετίσατο ποινὴν 
ἰφϑίμων ἑτάρων, οὗς ἤσϑιεν οὐδ᾽ ἐλέαιρεν" 
δ᾽ ὡς Αἴολον ἵκεϑ', ὃ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο 
καὶ πέμπ', οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσϑαι 815 
ἤην, ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα ϑύελλα 
πόντον ἐπ᾿ ἰχϑυόεντα φέρεν μεγάλα στενάχοντα" 
ἠδ᾽ ὡς Τηλέπυλον Δαιστρυγονίην ἀφίκανεν, 
οὗ νῆας τ᾽ ὄλεσαν καὶ ἐϊκνήμιδας ἑταίρους 
ἱπάντας: Ὀδυσσεὺς δ᾽ οἷος ὑπέκφυγε νηὶ μελαίνῃ 
καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε, 8521 
ἠδ᾽ ὡς εἰς ᾿Δΐδεω δόμον ἤλυϑεν εὐρώεντα, 
ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο. 
νηὶ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους 
μητέρα ϑ΄. ἢ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτϑὸν ἐόντα᾽ 335 
ἠδ᾽ ὡς Σειρήνων ἀδινάων φϑόγγον ἄκουσεν, 
ὥς 8᾽ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν 
Σκύλλην ϑ'᾽. ἣν οὐ πώποτ᾽ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν᾽ 
ἠδ᾽ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι" 
ἠδ᾽ ὡς νῆα ϑοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ 880 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ἀπὸ δ᾽ ἔφϑιϑεν ἐσϑλοὶ ἑταῖροι 
πάντες ὁμῶς, αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν᾽ 

ὥς ϑ᾽ ἵκετ᾽ , Ξγυγίην νῆσον νύμφην τὲ Καλυψὼ, 
ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκεν 885 

ϑήσειν ἀϑάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα" 
ἀλλὰ τῷ οὔποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἐπειϑεν᾽ 
ἠδ᾽ ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίκετο πολλὰ μογήσας, 
οὗ δή μιν περὶ κῆρι ϑεὸν ὡς τιμήσαντο 
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καὶ πέμψαν σὺν νηὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 840 
χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις ἐσθῆτά τε δόντες. 
τοῦτ᾽ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔπος. ὅτε οἵ γλυκὺς ὕπνος 
λυσιμελὴς ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα ϑυμοῦ. 
ΕΒ δ᾽ αὐτ' ἄλλ ἐνόησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿ϑήνη; 
ὁππότε δή δ᾽ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ ϑυμὸν 845 
εὐνῆς ἧς ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου, 
αὐτίκ᾽ ἀπ᾿ Θκεανοῦ χρυσόϑρονον ἠριγένειαν 
ὦρσεν. ἵν᾽ ἀνθρώποισι φόως φέροι" ὦρτο δ᾽ Ὀδυσ- 

σεὺς 

εὐνῆς ἐκ μαλακῆς, ἀλόχῳ δ᾽ ἐπὶ ωὖϑον ἔτελλεν" 
ἀκ γύναι; ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεϑ'᾽ ἀέϑλων 880 

ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ᾽ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον 

κλαίουσ᾽ - αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς ἄλγεσι καὶ ϑεοὶ ἄλλοι 
ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης" 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεϑ'᾽ εὐνὴν, 
χτήματα μὲν τά μοι ἔστι, κομιξέμεν ἐν μεγάροισιν, 
μῆλα δ᾽ ἅ μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν, 856 
πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληΐσσομαι, ἄλλα δ᾽ ᾿Δχαιοὶ 
δωσουσ᾽. εἰσόκε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους. 
ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἔπειμι, 
ὀψόμενος πατέρ᾽ ἐσθλὸν, ὅ μοι πυκινῶς ἀκάχηται" 
σοὶ δὲ, γύναι, τάδ᾽ ἐπιτέλλω, πινυτῇ περ ἐούσῃ 361 
αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 
ἀνδρῶν μνηστήρων, οὗς ἔκτανον ἐν μεγάροισιν" 
εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι, γυναιξὶν 
ἦσϑαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ᾽ ἐθέεινε. ββ 865 
Ἦ δα καὶ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ, 

ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην, 

πάντας δ᾽ ἔντὲέ ἄνωγεν ᾿4ρήϊα χερσὶν ἐἑλέσϑαι. 
οἱ δέ οἵ οὐκ ἀπίϑησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ, 
ὥϊξαν δὲ ϑύρας. ἐκ δ᾽ ἤϊον- ἦρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. 3170 
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ἤδη μὲν φάος ἦεν ἐπὶ χϑόνα, τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ 'ϑήνη 
νυκτὶ κατακρύψασα ϑοῶς ἐξῆγε πόληος. 

ΟΑΔΥΣΣΈΕΙΑΣ ῶ. 

Σπονδαί. 

“Ερμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο 
ἀνδρῶν μνηστήρων" ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν 
καλὴν χρυσείην, τῇτ᾽ ἀνδρῶν ὁ ὄμματα ϑόλγρι 

ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει" 
τῇ δ᾽ ἄγε κινήσας, ταὶ δὲ τρίζουσαι ἕποντο. δ 
ὡς δ᾽ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου ϑεσπεσίοιο 
τοίζουδσαι ποτέονται; ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν 
ὁρμαϑοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ᾽ ἀλλήλῃσιν ἐχονταῖι., 

ὡς αἵ τετριγυῖαι ἅμ᾽ ἤϊσαν᾽ ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 
Ἑρμείας ἀκάκητα κατ᾽ εὐρώεντα κέλευδϑια. 10 

πὰρ δ᾽ ἴσαν ᾿ῷχεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Πευκάδα πέτρην, 
ἠδὲ παρ᾽ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων 
ἤϊσαν: αἶψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
ἔνϑα τε ναίουσι ψυχαὶ, εἴδωλα καμόντων. 
Εὗρον δὲ ψυχὴν Πηληϊάδεω ᾿4χιλῆος 12 

καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος ᾿Δντιλόχοιο 
Αἴαντός 8’. ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε 

τῶν ἄλλων Ζαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα. 
ὡς οἱ μὲν περὶ κεῖνον ὁμίλεον" ἀγχίμολον δὲ 
ἤλυϑ᾽ ἔπι ψυχὴ ᾿“γαμέμνονος ᾿Δτρείδαο 20 
ἀχνυμένη" περὶ δ᾽ ἄλλαι ἀγηγέραϑ', ὅσσαι ἅμ᾽ αὐτῷ 
οἴκῳ ἐν αἰγίσϑοιο ϑάνον καὶ πότμον ἐπέσπον. 
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τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεε Πηλείωνος 
»»4τρείδη. περὶ μέν σ᾽ ἔφαμεν Ζ1ιὶ τερπικεραύνῳ 

ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα, ῷ 
οὕνεκα πολλοῖσίν τε καὶ ἰφϑίμοισιν ἄνασσες 
δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅϑι πάσχομεν ἄλγε᾽ ᾿Αχαιοί. 
ἢ τ᾽ ἄρα καὶ σοὶ πρῶτα παραστήσεσϑαι ἔμελλεν 
Μοῖρ᾽ ὀλοὴ. τὴν οὔτις ἀλεύεται ὃς κε γένηται. 

ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧσπερ ἄνασσες. 80 
δήμῳ ἔνι Τρώων ϑάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν᾽ 
τῷ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοὶ, 
ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα ὀπίσσω" 
νῦν δ᾽ ἄρα σ᾽ οἰκτίστῳ ϑανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι." 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Ατρείδαο 8ὅ 
οὔλβιε Πηλέος υἱὲ, ϑεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
ὃς ϑάνες ἐν Τροίῃ ἕκὰς άργεος" ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι 
χτείνοντο Τρώων καὶ ᾿4χαιῶν υἷες ἄριστοι. 
μαρνάμενον περὶ σεῖο" σὺ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης 
κεῖσο μέγας μεγαλωστὶ, λελασμένος ἱπποσυνάων. 40 

ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἤμαρ ἐμαρνάμεϑ'" οὐδέ κε πάμπαν 
παυσάμεϑα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν. 

αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο. 
χάτϑεμεν ἐν λεχέεσσι, καϑήραντες χρόα καλὸν 
ὕδατίέ τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι: πολλὰ δέ σ᾽ ἀμφὶς 48 
δάκρυα ϑερμὰ χέον Ζαναοὶ κείροντό τὲ χαίτας. 
μήτηρ δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλϑε σὺν ἀϑανάτῃς ἁλίῃσιν 
ἀγγελίης ἀΐουσα: βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον ὀρώρει 
ϑεσπεσίη. ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντας ᾿“χαιούς" 
καΐνυ χκὶ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας, 50 
εἰ μὴ ἀνὴρ. ποἰξάφαιε παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς. 

Νέστωρ, οὐ καὶ πφόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή: 

ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 
«ἴσχεσϑ᾽. ᾿Ζργεῖοι, μὴ φεύγετε, κοῦροι ᾿4χαιῶν᾽ 

ωνϊ 
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μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀϑανάτῃς ἁλίῃσιν 58 
ἔρχεται, οὗ παιδὸς τεϑνηότος ἀντιόωσα." 
ὡς ἔφαϑ᾽, οἵ δ᾽. ἔσχοντο φόβου μεγάϑυμοι ᾿4χαιοί: 
ἀμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος 
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν. 
“Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ 60 
ϑρήνεον: ἔνϑα κεν οὔτιν ἀδάκρυτόν γ᾽ ἐνόησας 
᾿Δργείων: τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λίγεια. 
ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ 
κλαίομεν ἀϑάνατοί τε ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι" 
ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἔδομεν πυρὶ, πολλὰ δέ σ᾽ ἀμφὶς 66 
μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς. 
καίεο δ᾽ ἔν τ ἐσθῆτι ϑεῶν καὶ ἀλεέφατι πολλῷ 
καὶ μέλιτι γλυκερῷ᾽ πολλοὶ δ᾽ ἥρωες ᾿4χαιοὶ 
τεύχεσιν ἐρρώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο, 
πεζοί ϑ' ἱππὴές τε᾿ πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. Τὸ 
αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο. 
ἠῶϑεν δή τοι λέγομεν λεύκ᾽ ὀστέ᾽. ᾿Δχιλλεῦ, 
οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι" δῶκε δὲ μήτηρ 
χρύσεον ἀμφιφορῆα᾽ Ζιωνύσοιο δὲ δῶρον 

φάση" ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο. Τὸ 
ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ᾽ ὀστέα, φαίδιμ ᾿ἀχιλλεῦ, 
μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο ϑανόντος. 
χωρὶς δ᾽ ᾿Αντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων 
τῶν ἄλλων ἑτάρων, μετὰ Πάτροκλόν γε ϑανόντα. 
ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον 80 
χεύαμεν ᾿Δργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων 
ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ ᾿Ελλησπόντῳ, 
ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη 
τοῖς οἱ νῦν γεγάασι καὶ οἱ μετόπισϑεν ἔσονται. 

μήτηρ δ᾽ αἰτήσασα ϑεοὺς περικαλλέ᾽ ἄεϑλα 8 
ϑῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
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ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας 
ἡρώων, ὅτε κέν πού ἀποφϑιμένου βασιλῆος 
ξώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνονται ἄεϑλα: 

ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν ϑηήσαο ϑυμῷ, 90 
οἷ ἐπὶ σοὶ κατέϑηκε ϑεὰ περικαλλέ ἄεϑλα, 
ἀργυρόπεξα Θέτις" μάλα γὰρ φίλος ἦσϑα ϑεοῖσιν. 
ὡς σὺ μὲν οὐδὲ ϑανὼν ὄνομ᾽ ὥλεσας. ἀλλά τοι αἰεὶ 
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσϑλὸν, ᾽᾿Δχιλλεῦ; 

αὐτὸρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα; 95 

ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεϑρον 
Αἰψίσϑου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο.“ 
Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον; 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλϑε διάκτορος ᾿Δργειφόντης, 
ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων, 100 
τὼ δ᾽ ἄρα ϑαμβήσαντ'᾽ ἰϑὺς κίον, ὡς ἐσιδέσϑην. 
ἔγνω δὲ ψυχὴ ᾿Φγαμέμνονος ᾿Δτρείδαο 
παῖδα φίλον Μελανῆος. ἀγακλυτὸν ᾿μφιμέδοντα" 
ξεῖνος γάρ οἵ ἔην Ἰϑάκῃ ἔνι οἰκία ναίων. 
τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Ατρείδαο 106 

.Αμφίμεδον, τέ παϑόντες ἐρεμνὴν γαῖαν ἔδυτε 
πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; οὐδέ κεν ἄλλως 
κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους. 
ἡ ὑμμ' ἐν νήεσσι Ποσειδάων ἐδάμασσεν, 
ὄρσας ἀργαλέους ἀνέμους καὶ κύματα μακρά; 1110 
ἤ που ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ᾽ ἐπὶ χέρσου 
βοῦς περιταμνομένους ἠδ᾽ οἰῶν πώεα καλὰ, 
ἠὲ περὶ πτόλιος μαχεούμενοι ἠδὲ γυναικῶν; 
εἰπέ μοι εἰρομένῳ" ξεῖνος δέ τοι εὔχομαι εἶναι. 
ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε κεῖσε κατήλυϑον ὑμέτερον δῶ, 1|ῦ 
ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν ἀντιϑέῳ Μενελάῳ 
Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἔπεσϑαι ἐὐσσέλμων ἐπὶ νηῶν; 
μηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὔλῳ πάντα περήσαμεν εὐρέα πόντον, 
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σπουδῇ παρπεπιϑόντες Ὀδυσσῆα πτολίπορϑον."" 
Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Φμφιμέδοντος 130 

»ἱ4τρείδη κύδιστε. ἄναξ ἀνδρῶν ᾿᾿γάμεμνον, 

μέμνημαι. τάδε πάντα, διοτρεφὲς; ὡς ἀγορεύεις" 
σοὶ δ᾽ ἐγὼ εὖ μάλα πάντα καὶ ἀτρεκέως καταλέξω, 

ἡμετέρου ϑανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχϑη. 
υνώμεϑ᾽ Ὀδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα" 126 
ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἠρνεῖτο στυγερὸν γάμον οὔτ᾽ ἐτελεύτα, 
ἡμῖν φραξομένη ϑάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν. 
ἀλλὰ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξεν" 
στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινεν, 
λεπτὸν καὶ περίμετρον" ἄφαρ δ᾽ ἡμῖν μετέειπεν 180 
“κοῦροι ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ ϑάνε δῖος Ὀδυσσεὺς, 
μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον. εἰσόκε φᾶρος 
ἐχτελέσω --- μή μοι μεταμώνια νήματ' ὄληται -- 
“αέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν 
Μοῖρ᾽ ὀλοὴ καϑέλῃσι τανηλεγέος ϑανάτοιο, 188 
μή τίς μοι κατὰ δῆμον ᾿4χαιϊάδων νεμεσήσῃ, 
αἴ κεν ἄτερ σπείρου κῆται πολλὰ κτεατίσσας." 
ὡς ἔφαϑ'. ἡμῦν δ᾽ αὐτ ἐπεπείϑετο ϑυμὸς ἀγήνωρ. 
ἔνϑα καὶ ἠἡματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστὸν, 
νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, ἐπεὶ δαΐδας παραϑεῖτο. 140 
ὡς τρίετες μὲν ἔληϑε δόλῳ καὶ ἔπειϑεν ᾿Δχαιούς" 

ἀλλ ὅτε τέτρατον ἦλϑεν ἔτος καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, 
[μηνῶν φϑινόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσϑη.] 
καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ἤδη. 
καὶ τήνγ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν στόν. 145 
ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐϑέλουσ᾽, ὑπ ἀνάγκης. 
εὖϑ᾽' ἡ φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστὸν, 
πλύνασ᾽, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ. 
καὶ τότε δή ῥ᾽ Ὀδυσῆα κακός ποϑὲν ἤγαγε δαίμων 
ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιὴν, ὅϑι δώματα ναῖε συβώτης. 150 
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ἐνϑ᾽ ἦλϑεν φίλος υἱὸς Ὀδυσσῆος ϑείοιο, 
ἐκ Πύλου ἠμαϑόεντος ἰὼν σὺν νηὶ μελαίνῃ" 
τὼ δὲ μνηστῆρσιν ϑάνατον κακὸν ἀρτύναντε 
ὕκοντο προτὶ ἄστυ περικλυτὸν, ἤτοι Ὀδυσσεὺς 
ὕστερος, αὐτὰρ Τηλέμαχος πρόσϑ' ἡγεμόνευεν. 158 
τὸν δὲ συβώτης ἦγε κακὰ χροὶ εἵματ ἔχοντα, 
πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέφοντι 
ἰσκηπτόμενον᾽ τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα ἕστο]᾿ 
οὐδέ τις ἡμείων δύνατο γνῶναι τὸν ἐόντα 
ἐξαπένης προφανέντ᾽ ̓  οὐδ᾽ οἱ προγενέστεροι ἦσαν, 160 

ἀλλ᾽ ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν. 
αὐτὰρ ὁ τέως μὲν ἐτόλμα ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν 
βαλλόμενος καὶ ἐνισσόμενος τετληότι ϑυμῷ: 
ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἔγειρε Ζιὸς νόος αἰγιόχοιο, 
σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα τεύχε ἀείρας 166 
ἐς ϑάλαμον κατέϑηκε καὶ ἐκλήϊσεν ὀχῆας: 
αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγεν 
τόξον μνηστήρεσσι ϑέμεν πολιόν τε σίδηρον, 
ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέϑλια καὶ φόνου ἀρχήν. 
οὐδέ τις ἡμείων δύνατο κρατεροῖο βιοῖο 170 
νευρὴν ἐντανύσαι, πολλὸν δ᾽ ἐπιδευέες ἦμεν. 
ἀλλ᾽ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον, 
ἔνϑ᾽ ἡμεῖς μὲν πάντες ὁμοκλέομεν ἐπέεσσιν 
τόξον μὴ δόμεναι, μηδ᾽ εἰ μάλα πόλλ᾽ ἀγορεύοι" 
Τηλέμαχος δέ μιν οἷος ἐποτρύνων ἐκέλευσεν. 175 
αὐτὰρ ὃ δέξατο χειρὶ πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς. 
ῥηϊδίως δ᾽ ἐτάνυσσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἧκε σιδήρου: 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰὼν, ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 
'δεινὸν παπταίνων, βάλε δ᾽ ᾿Δἀντίνοον βασιλῆα. 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοις ἐφίει βέλεα στονόεντα, 180 
ἄντα τιτυσκόμενος᾽ τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον. 
γνωτὸν δ᾽ ἦν δ ῥά τίς σφι ϑεῶν ἐπιτάρροϑος ἤεν᾽ 
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αὐτίκα γὰρ κατὰ δώματ᾽ ἐπισπόμενοι μένει σφῷ 
κτεῖνον ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς 
χράτων τυπτομένων, δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι ϑῦεν. 
ὡς ἡμεῖς, ᾿Δγάμεμνον, ἀπωλόμεϑ᾽, ὧν ἔτι καὶ νῦν 186 
σώματ᾽ ἀκηδέα κεῖται ἐνὶ μεγάροις Ὀδυσῆος" 
οὐ γάρ πω ἴσασι φίλοι κατὰ δώμαϑ' ἑκάστου, 
οἵ κ᾽ ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων 
κατϑέμενοι γοάοιεν" ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων. ““ 190 

Τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν ᾿Δτρείδαο 
οὄλβιε “αέρταο πάϊ, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
ἢ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀφετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν. 
ὡς ἀγαϑαὶ φρένες ἦσαν ἀμύμονι Πηνελοπείῃ, 

κούρῃ Ἰκαρίου: ὡς εὖ μέμνητ᾽ Ὀδυσῆος, - 195 

ἀνδρὸς κουριδίου" τῶ οἵ κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται 
ἧς ἀρετῆς, τεύξουσι δ᾽ ἐπιχϑονίοισιν ἀοιδὴν 
ἀϑάνατοι χαρίεσσαν ἐχέφρονι Πηνελοπείῃ, 
οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα, 
κουρίδιον κτείνασα πόσιν, στυγερὴ δέ τ ἀοιδὴ 300 
ἔσσετ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὄπασσεν 
ϑηλυτέρῃσι γυναιξὶ, καὶ ἥ κὶ εὐεργὸς ἔῃσιν."" 
Ὃς οἵ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

ἑσταῦτ᾽ εἶν ᾿Φΐδαο δόμοις, ὑπὸ κεύϑεσι γαίης" 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ᾽ ἀγρὸν ἵκοντο 
καλὸν “αέρταο τετυγμένον, ὅν ῥί ποτ αὐτὸὸῤῤἠἑ 206 
“αέρτης κτεάτισσεν. ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἐμόγησεν. 
ἔνϑα οἵ οἶκος ἔην, περὶ δὲ κλίσιον ϑέε πάντη, 
ἐν τῷ σιτέσκοντο καὶ ἵξανον ἠδὲ ἴαυον 
ὁὃμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἵ φίλα ἐργάξοντο. 210 

ἐν δὲ γυνὴ Σικελὴ γρηὺς πέλεν, ἥ δα γέροντα ΐ 
ἐνδυκέως κομέεσκεν ἐπ᾽ ἀγροῦ, νόσφι πόληος. 
ἔνϑ᾽ Ὀδυσεὺς δμώεσσι καὶ υἱέ! μαὖϑον ἔειπεν" 
Ὑμεῖς μὲν νῦν ἔλϑετ᾽ ἐὐκτίμενον δόμον εἴσω, 
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δεῖπνον δ᾽ αἶψα συῶν ἱερεύσατε ὅστις ἄριστος: 516 
αὐτὰρ ἐγὼ πατρὸς πειρήσομαι ἡμετέροιο, 
αἴ κέ μ᾽ ἐπιγνώῃ καὶ φράσσεται ὀφϑαλμοῖσιν, 
ἠέ κεν ἀγνοιῇσι, πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα."“ 
Ὃς εἰπὼν δμώεσσιν ᾿Δρήϊα τεύχε ἔδωκεν. 

οἵ μὲν ἔπειτα δόμονδε ϑοῶς κίον, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἄσσον ἴεν πολυκάρπου ἀλωῆς πειρητίξων. 221 
οὐδ᾽ εὗρεν Ζ;ολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων, 
οὐδέ τινα δμώων οὐδ᾽ υἱῶν ἀλλ ἄρα τοίγε 
αἱμασιὰς λέξοντες ἀλωῆς ἔμμεναι ἕρκος 
ὥχοντ᾽, αὐτὰρ ὁ τοῖσι γέρων ὁδὸν ἡγεμόνευεν. 225 
τὸν δ᾽ οἷον πατέρ᾽ εὗρεν ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
λιστρεύοντα φυτόν. ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα 
ῥδαπτὸν ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας 
χνημῖδας δαπτὰς δέδετο. γραπτῦς ἀλεείνων, 
χειρῖδάς τ᾽ ἐπὶ χερσὶ βάτων ἕνεκ᾽ " αὐτὰρ ὕπερϑεν 
αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε, πένϑος ἀέξων. 251 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς 

γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένϑος ἔχοντα, 
στὰς ἄρ᾽ ὑπὸ βλωϑρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβεν. 
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν 385 
κύσσαι καὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρ᾽, ἠδὲ ἕκαστα 
εἰπεῖν, ὡς ἔλϑοι καὶ ἵκοιτ᾽ ἐς πατρίδα γαῖαν, 
ἢ πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο. 
ὧδε δέ οἵ φρονέοντι δοάσσατο χέρδιον εἶναι. 
πρῶτον κερτομίοις ἐπέεσσιν πειρηϑῆναι. 940 
τὰ φρονέων ἰϑὺς κίεν αὐτοῦ δῖος Ὀδυσσεύς. 
ἤτοι ὁ μὲν κατέχων κεφαλὴν φυτὸν ἀμφελάχαινεν᾽ 
τὸν δὲ παριστάμενος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός 
Ὁ, γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφιπολεύειν 

ὄρχατον, ἀλλ᾽ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει οὐδέ τι πάμπαν, 245 

οὐ φυτὸν, οὐ συκέη, οὐκ ἄμπελος, οὐ μὲν ἐλαίη, 
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οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασιή τοι ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δὲ μὴ χόλον ἔνϑεο ϑυμῷ᾽ 
αὐτόν σ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ᾿ ἅμα γῆρας 
λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεικέα ἕσσαι. 250 
οὐ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ ἕνεκ οὔ σὲ κομίζει, 
οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασϑαι 
εἶδος καὶ μέγεϑος" βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικας. 
τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε, 
εὑδέμεναι μαλακῶς" ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων. 255 
ἀλλ: ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
τεῦ δμὼς εἷς ἀνδρῶν; τεῦ δ᾽ ὄρχατον ἀμφιπολεύεις ; 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ, 
εἰ ἐτεόν γ᾽ Ἰϑάκην τήνδ᾽ ἱκόμεϑ', ὥς μοι ἔειπεν 
οὗτος ἀνὴρ νῦν δὴ ξυμβλήμενος ἐνθάδ᾽ ἰόντι, 260 
οὔτι μάλ᾽ ἀρτίφρων, ἐπεὶ οὐ τόλμησεν ἕκαστα 
εἰπεῖν ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι ἐμὸν ἔπος; ὡς ἐρέεινον 
ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ἤ που ξώει τε καὶ ἔστιν 
ἢ ἤδη τέϑνηκε καὶ εἰν ᾿Δίδαο δόμοισιν. 
ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον" 265 
ἄνδρα ποτ᾽ ἐξείνισσα φίλῃ ἐνὶ πατρίδι γαίῃ 
ἡμέτερόνδ᾽ ἐλϑόντα- καὶ οὕπω τις βροτὸς ἄλλος 
ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵκετο δῶμα" 
εὔχετο δ᾽ ἐξ Ἰϑάκης γένος ἔμμεναι, αὐτὰρ ἔφασκεν 
“αέρτην ᾿ἀρκεισιάδην πατέρ᾽ ἔμμεναι αὐτῷ. 270 
τὸν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων εὖ ἐξείνισσα, 
ἐνδυκέως φιλέων, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων, 
καί οἵ δῶρα πόρον ξεινήϊα, οἷα ἐῴκει. 
χουσοῦ μέν οἱ δῶκ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα, 
δῶκα δέ οἵ κρητῆρα πανάργυρον ἀνθεμόεντα, 378 
δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 

τόσσα δὲ φάρεα καλὰ, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας, 
χωρὶς δ᾽ αὖτε γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 
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τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤϑελεν αὐτὸς ἐλέσϑαι."- 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ κατὰ δάκρυον εἴβων 

»»ξεῖν, ἤτοι μὲν γαῖαν ἱκάνεις, ἣν ἐρεείνεις, 281 
ὑβρισταὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ ἀτάσϑαλοι ἄνδρες ἔχουσιν" 
δῶρα δ᾽ ἐτώσια ταῦτα χαρίζεο, μυρί ὀπάξων᾽ 
εἰ γάρ μὲν ξωόν γ᾽ ἐκέχεις ᾿Ἰϑάκης ἐνὶ δήμῳ, 

τῷ κέν σ᾽ εὖ δώροισιν ἀμειψάμενος ἀπέπεμψεν 386 

καὶ ξενίῃ ἀγαϑῇ" ἡ γὰρ ϑέμις, ὅστις ὑπάρξῃ. 

ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 
πόστον δὴ ἔτος ἐστὶν, ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον 

σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδ᾽. εἴ ποτ᾽ ἔην γε, 
δύσμορον; ὃν που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 390 
ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχϑύες, ἢ ἐπὶ χέρσου 
ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ᾽ " οὐδέ ἕ μήτηρ 
κλαῦσε περιστείλασα πατήρ ϑ᾽., οἵ μὲν τεκόμεσϑα" 
οὐδ᾽ ἄλοχος πολύδωρος, ἐχέφρων Πηνελόπεια, 
κώκυσ᾽ ἐν λεχέεσσιν ξὸν πόσιν, ὡς ἐπεῴκει, 295 
ὀφθαλμοὺς καϑελοῦσα᾽" τὸ γὰρ γέφας ἐστὶ ϑανόντων. 

καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 
τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 

ποῦ δὲ νηῦς ἕστηκε ϑοὴ, ἢ σ᾽ ἤγαγε δεῦρο 
ἀντιϑέους ϑ᾽ ἑτάρους; ἢ ἔμπορος εἰλήλουϑας 800 

νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, οἱ δ᾽ ἐκβήσαντες ἔβησαν 1" 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 

σεύς 
»τοιγὰρ ἐγώ τοι πάντα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω. 
εἰμὶ μὲν ἐξ ̓ ἀλύβαντος, ὅϑι κλυτὰ δώματα ναίω, 
υἱὸς ᾿ἀφείδαντος Πολυπημονίδαο ἄνακτος" 805 
αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ὄνομ᾽ ἐστὶν Ἐπήριτος- ἀλλά με δαίμων 
πλάγξ᾽ ἀπὸ Σικανίης δεῦρ᾽ ἐλϑέμεν οὐκ ἐθέλοντα" 
νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν ἐπ ἀγροῦ νόσφι πόληος. 
αὐτὰρ Ὀδυσσῆϊ τόδε δὴ πέμπτον ἔτος ἐστὶν, 
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ἐξ οὗ κεῖϑεν ἔβη καὶ ἐμῆς ἀπελήλυϑε πάτρης, 810 
δύσμορος" ἢ τέ οἵ ἐσθλοὶ ἔσαν ὄρνιϑες ἰόντι, 
δεξιοὶ, οἷς χαίρων μὲν ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐκεῖνον, 
χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών: ϑυμὸς δ᾽ ἔτι νῶϊν ἐώλπει 
μίξεσϑαι ξενίῃ ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν."“ 
Ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα" 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰϑαλόεσσαν 816 
χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς, ἀδινὰ στεναχίξων. 
τοῦ δ᾽ ὠρίνετο ϑυμὸς., ἀνὰ ῥῖνας δέ οἱ ἤδη 
δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρ᾽ εἰσορόωντι. 
κύσσε δέ μιν περιφὺς ἐπιάλμενος, ἠδὲ προσηύδα 330 

.. Κεῖνος μέν τοι ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, πάτερ. ὃν σὺ με- 
ταλλᾶς, 

ἤλυϑον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ἀλλ᾽ ἴσχεο κλαυϑμοῖο γόοιό τε δακρυσεντος. 
ἐκ γάρ τοι ἐρέω: μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν ἔμπης" 
μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν, 896 
λώβην τινύμενος ϑυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα." 

Τὸν δ᾽ αὖ “αέρτης ἀπαμείβετο φώνησέν τε 
οοδὐ μὲν δὴ Ὀδυσεύς γε ἐμὸς παῖς ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 
σῆμά τί μοι νῦν εἰπὲ ἀριφραδὲς, ὄφρα πεποίϑω.““ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 880 

«οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφϑαλμοῖσιν. 
τὴν ἐν Παρνησῷ μ' ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι 
οἰχόμενον" σὺ δέ μὲ προΐεις καὶ πότνια μήτηρ 
ἐς πατέρ᾽ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον, ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην 
δῶρα. τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν. 
εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ δένδρε ἐὐχτιμένην κατ᾽ ἀλωὴν 3886 
εἴπω, ἅ μοί ποτ᾽ ἔδωκας, ἐγὼ δ᾽ ἤτεόν σε ἕκαστα 
παιδνὸς ἐὼν, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος" διὰ δ᾽ αὐτῶν 
ἱκνεύμεσϑα, σὺ δ᾽ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα. 
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ὄγχνας μοι δῶκας τρισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας, 840 

συκέας τεσσαράκοντ᾽ " ὄρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας 
δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος 
ἤην: ἔνϑα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν, 
ὁππότε δὴ Ζιὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερϑεν."- 
Ὡς φάτο. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον 

ἦτορ, 845 
σήματ᾽ ἀναγνόντος τώ οἵ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς. 
ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε- τὸν δὲ ποτὶ οἵ 
εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας ὁῖος Ὀδυσσεύς. 
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα ϑυμὸς ἀγέρϑη, 
ἐξαῦτις μύϑοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν 350 

- , 3 Ὁ τὰ 

Ζεῦ πάτερ, ἡ δὰ ἔτ᾽ ἔστε ϑεοὶ κατὰ μακρὸν 
᾿ 

Ὄλυμπον, 

εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσϑαλον ὕβριν ἔτισαν. 
νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μὴ τάχα πάντες 
ἐνθάδ᾽ ἐπέλϑωσιν Ἰϑακήσιοι. ἀγγελίας δὲ 
πάντη ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων πολίεσσιν."“ 860 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυο- 
σεύς 

»οϑάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 
ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ οἶκον, ὃς ὀρχάτου ἐγγύϑε κεῖται" 
ἔνϑα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 
προὔπεμφῳ᾽, ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα."“ 860 
Ὡς ἄρα φωνήσαντε βάτην πρὸς δώματα καλά. 

οἵ δ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἵκοντο δόμους εὐναιξτάοντας, 
εὗρον Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην 
ταμνομένους κρέα πολλὰ κερῶντάς τ᾽ αἴϑοπα οἶνον. 

Τόφρα δὲ “αέρτην μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ ὅ8θὅ 
ἀμφέπολος Σικελὴ λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ, 
ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν καλὴν βάλεν: αὐτὰρ ᾿4ϑήνη 
ἄγχι παρισταμένη μέλε ἤλδανε ποιμένι λαῶν, 

Ἠοπιοῦὶ Ὁ ἀγβ56ᾷ, 25 
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μείζονα δ᾽ ἠὲ πάρος καὶ πάσσονα ϑῆκεν ἰδέσϑαι. 
ἐκ δ᾽ ἀσαμίνϑου βῆ" ϑαύμαξε δέ μιν φίλος υἱὸς, 8710 
ὡς ἴδεν ἀϑανάτοισι ϑεοῖς ἐναλίγκιον ἄντην" 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

.» (Ὁ, πάτερ. ἡ μάλα τίς σε ϑεῶν αἰειγενετάων 

εἶδός τὲ μέγεϑός τε ἀμείνονα ϑῆκεν ἰδέσϑαι."" 
Τὸν δ᾽ αὖ “αέρτης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 5875 

»»δ γὰρ, Ζεῦ τὲ πάτερ καὶ ᾿“ϑηναίη καὶ ἴάπολλον, 
οἷος, Νήρικον εἷλον, ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 

ἀκτὴν ἠπείροιο, ΚΚεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων. 

τοῖος ἐών τοι χϑιζὸς ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν, 
τεύχε ἔχων ὥμοισιν, ἐφεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 880 
ἄνδρας μνηστῆρας" τῷ κε σφέων γούνατ᾽ ἔλυσα 
πολλῶν ἐν μεγάροισι, σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνϑης."“ 
Ὃς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα. 
ἑξείης ἕξοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε" 385 
ἔνϑ᾽ οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον, ἀγχίμολον δὲ 
ἦλϑ᾽ ὃ γέρων ΖΙολίος, σὺν δ᾽ υἱεῖς τοῖο γέροντος, 
ἐξ ἔργων μογέοντες, ἐπεὶ προμολοῦσα κάλεσσεν 
μήτηρ γρηῦς Σικελὴ, ἥ σφεας τρέφε καί ῥὰ γέροντα 
ἐνδυκέως κομέεσκεν, ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρψεν. 890 
οἱ δ᾽ ὡς οὖν Ὀδυσῆα ἴδον φράσσαντό τε ϑυμῷ, 
ἔσταν ἐνὶ μεγάροισι τεϑηπότες" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
μειλιχίοις ἐπέεσσι καϑαπτόμενος προσέειπεν 

» Ὁ, γέρον, ἵξ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἀπεκλελάϑεσϑε δὲ ϑάμ- 
βευς" 

δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμαῶτες 890 
μίμνομεν ἐν μεγάροις, ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰξί."“ 
Ὃς ἄρ᾽ ἔφη. “Ιολίος δ᾽ ἰϑὺς κίε χεῖρε πετάσσας 

ἀμφοτέρας, Ὀδυσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
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οἿΩ, φίλ᾽, ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι μάλ᾽ ἡμῖν 100 
5. ΧἜ 3. ’ Ἀ ὔ 3 3 ’ 3 Α 

οὐδ᾽ ἔτ᾽ ὀϊομένοισι, ϑεοὶ δὲ σ᾽ ἀνήγαγον αὐτοὶ. 
οὐλέ τε καὶ μάλα χαῖρε, ϑεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν. 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ. 
ἢ ἤδη σάφα οἷδε περίφρων Πηνελόπεια 
νοστήσαντά σε δεῦρ᾽, ἢ ἄγγελον ὀτρύνωμεν“ 406 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσ- 
σεύς 

ὦ γέρον, ἤδη οἶδε" τί σε χρὴ ταῦτα πένεσϑαι;"" 
Ὡς φάϑ᾽, ὃ δ᾽ αὖτις ἄρ᾽ ἕξετ᾽ ἐὐξέστου ἐπὶ δίφρου. 

ὡς δ᾽ αὔτως παῖδες Ζολίου κλυτὸν ἀμφ᾽ Ὀδυσὴα 
δεικανόωντ᾽ ἐπέεσσι καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο, 410 
ἑξείης δ᾽ ἕξοντο παραὶ “Τολίον; πατέρα σφόν. 
Ἃς οἵ μὲν περὶ δεῖπνον ἐ ἑνὶ μεγάροισι πένοντο" 

Ὄσσα δ᾽ ἄρ᾽ ἄγγελος ὦκα κατὰ πτόλιν ὥχετο πάντη, 

μνηστήρων στυγερὸν ϑάνατον καὶ κῆρ᾽ ἐνέπουσα. 
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμῶς ἀΐοντες ἐφοίτων ἄλλοϑεν ἄλλος 415 
μυχμῷ τε στοναχῇ τε δόμων προπάροιϑ'᾽ Ὀδυσῆος. 
ἐκ δὲ νέκυς οἴκων φόρεον καὶ ϑάπτον ἕκαστοι, 
τοὺς δ᾽ ἐξ ἀλλάων πολίων οἶκόνδε ἕκαστον 
πέβϑον ἄγειν ἁλιεῦσι Δοῆς ἐπὶ νηυσὶ τυϑέντες" 

αὐτοὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν κίον ἀϑρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ. 420 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερϑεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐπείϑης ἀνά 8᾽ ἵστατο καὶ μετέειπεν" 
παιδὸς γάρ οἵ ἄλαστον ἐνὶ φρεσὶ πένϑος ἔκειτο, 
᾿Δντινόου, τὸν πρῶτον ἐνήρατο δῖος Ὀδυσσεύς" 
τοῦ ὅγε δακρυχέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 495 
"ἢ φίλοι, ἡ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐμήσατ' ᾿Δχαιούς" 

τοὺς μὲν σὺν νήεσσιν ἄγων πολέας τε καὶ ἐσϑλοὺς 
ὥλεσε μὲν νῆας γλαφυρὰς. ἀπὸ δ᾽ ὥλεσε λαούς" 
τοὺς δ᾽ ἐλϑὼν ἔκτεινε Κεφαλλήνων ὄχ ἀρίστοὺς, 
ἀλλ᾽ ἄγετε, πρὶν τοῦτον ἢ ἐς Πύλον ὦκα ἵκέσϑαι 480 

20 
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ἢ καὶ ἐς Ἤλιδα δῖαν, ὅϑι κρατέουσιν Ἐπειοὶ, 
ἴομεν" ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεϑ᾽ αἰεί" 
λώβη γὰρ τάδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι., 
εἰ δὴ μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας 
τισόμεϑ᾽. οὐκ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶν ἡδὺ γένοιτο 488 
ξωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα ϑανὼν φϑιμένοισι μετείην. 
ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ φϑέωσι περαιωϑέντες ἐκεῖνοι." 
Ὃς φάτο δακρυχέων, οἶκτος δ᾽ ἕλε πάντας ᾿4χαιούς͵ 

ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἦλϑε Μέδων καὶ ϑεῖος ἀοιδὸς 
ἐκ μεγάρων Ὀδυσῆος, ἐπεί σφεας ὕπνος ἀνῆκεν, 440 
ἔσταν δ᾽ ἐν μέσσοισι" τάφος δ᾽ ἕλεν ἄνδρα ἕκαστον. 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς 
ἰέχλυτε δὴ νῦν μευ, ᾿ϑακήσιοι" οὐ γὰρ Ὀδυο- 

σεὺς 
ἀϑανάτων ἀέκητι ϑεῶν τάδ᾽ ἐμήσατο ἔργα" 
αὐτὸς ἐγὼν εἶδον ϑεὸν ἄμβροτον, ὃς δ᾽ Ὀδυσὴϊ 445 
ἐγγύϑεν ἑστήκει καὶ Μέντορι πάντα ἐῴκει. 
ἀϑάνατος δὲ ϑεὸς τοτὲ μὲν προπάροιϑ' Ὀδυσῆος 
φαίνετο ϑαρσύνων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων 
ϑῦνε κατὰ μέγαρον" τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον."“ 
Ὡς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος 

ἤρει. 450 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἥρως “4λιϑέρσης 
Μαστορίδης: ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω" 
ὃ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν 

» έκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰϑακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω" 
ὑμετέρῃ κακότητι, φίλοι, τάδε ἔργα γένοντο 458 
οὐ γὰρ ἐμοὶ πείϑεσϑ᾽, οὐ ἱΜέντορι ποιμένι λαῶν, 
ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν ἀφροσυνάων, 
οὗ μέγα ἔργον ἔρεξαν ἀτασϑαλίῃσι κακῇσιν, 

κτήματα κείροντες καὶ ἀτιμάξοντες ἄκοιτιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος" τὸν δ᾽ οὐκέτι φάντο νέεσϑαι. 460 
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καὶ νῦν ὧδε γένοιτο" πέϑεσϑέ μοι ὡς ἀγορεύω" 
μὴ ἴομεν, μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ."“ 
Ἃς ἔφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ 

ἡμίσεων πλείους" τοὶ δ᾽ ἀϑρόοι αὐτόϑι μίμνον. 
οὐ γάρ σφιν ἅδε μῦϑος ἐνὶ φρεσὶν, ἀλλ Εὐπείϑει 
πείϑοντ᾽ - αἶψα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ τεύχεα ἐσσεύοντο. 468 

αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἔσσαντο περὶ χοροὶ νώροπα χαλκὸν. 
ἀϑρόοι ἠγερέϑοντο πρὸ ἄστεος εὐρυχόροιο. 
τοῖσιν δ᾽ Εὐπείϑης ἡγήσατο νηπιέῃσιν᾽ 
φῆ δ᾽ ὅγε τίσεσϑαι παιδὸς φόνον. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 
ἂψ ἀπονοστήσειν. ἀλλ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν. :7| 
αὐτὰρ ᾿Δϑηναίη Ζῆνα Κρονίωνα προσηύδα 

»Ὦ, πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων. 
εἰπέ μοι εἰρομένῃ. τί νύ τοι νόος ἔνδοϑι κεύϑει; 
ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 315 
τεύξεις, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίϑησϑα:" 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
»τέκνον ἐμὸν, τέ μὲ ταῦτα διείρξαι ἠδὲ μεταλλᾷς: 
οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτὴ. 
ὡς ἤτοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτίσεται ἐλϑών; 480 

ἔρξον ὅπως ἐθέλεις: ἐρέω τέ τοι ὡς ἐπέοικεν. 
ἐπειδὴ μνηστῆρας ἐτίσατο δῖος Ὀδυσσεὺς, 
ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὃ μὲν βασιλευέτω αἰεὶ. 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ παίδων τε κασιγνήτων τε φόνοιο 
ἔχλησιν ϑέωμεν" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους φιλεέόντων  ἀ480 
ὡς τὸ πάρος, πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω." 
Ὃς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿4ϑήνην. 

βῆ δὲ καὶ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 
Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο. 

τοῖς δ᾽ ἄρα μύϑων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 290 
»Εξελϑών τις ἴδοι μὴ δὴ σχεδὸν ὦσι κιόντες."" 

ὡς ἔφατ᾽ " ἐκ δ᾽ υἱὸς “]ολίου κίεν, ὡς ἐκέλευεν" 
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στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, τοὺς δὲ σχεδὸν εἴσιδε 
πάντας" 

αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
οΟἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασ᾽ - ἀλλ᾿ ὁπλιξώμεϑα ϑᾶσσον." 

ὡς ἔφαϑ᾽. οἱ δ᾽ ὥρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσι δύοντο, 406 
τέσσαρες ἀμφ᾽ Ὀδυσή᾽, δξ δ᾽ υἱεῖς οἵ Ζολίοιο- 
ἐν δ᾽ ἄρα ΔΜαέρτης 4ολίος τ᾽ ἐς τεύχε ἔδυνον, 
καὶ πολιοί περ ἐόντες, ἀναγκαῖοι πολεμισταί. 
αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλκὸν, 500 
ὥϊξαν δὰ ϑύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον, ἦρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. 

Τοῖσι δ᾽ ἐπὶ ἀγχίμολον ϑυγάτηρ Διὸς ἤλϑεν ᾿4ϑήνη. 
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 
τὴν μὲν ἰδὼν γήϑησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 
αἶψα δὲ Τηλέμαχον προσεφώνεεν ὃν φίλον υἱόν δ05 

». Τηλέμαχ, ἤδη μὲν τόδε γ᾽ εἴσεαι αὐτὸς ἐπελϑὼν, 
ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τε κρίνονται ἄριστοι, 
μήτι καταιφχύνειν πατέρων γένος. οἱ τὸ πάρος περ 
ἀλκῇ τ᾽ ἠνορέῃ τὲ κεχάσμεϑα πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν."" 

Τὸν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 510 
οοὔψεαι, αἷ᾿ κ᾽ ἐθέλῃσθα, πάτερ φίλε, τῷδ᾽ ἐπὶ ϑυμῶ 
οὔτι καταισχύνοντα τεὸν γένος, ὡς ἀγορεύεις." 
Ὃς φάτο, Δαέρτης δ᾽ ἐχάρη καὶ μῦϑον ἔειπεν" 

τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, ϑεοὶ φίλοι; ἡ μάλα χαίρω" 
υἱός ϑ᾽ υἱωνός τ ἀρετῆς πέρι δῆριν ἔχουσιν.“ 515 

Τὸν δὲ παρισταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾿4ϑήνη 
οὐ ᾿Δρκεισιάδη, πάντων πολὺ φίλταϑ' ἑταίρων, 
εὐξάμενος κούρῃ γλαυκώπιδι καὶ “1ιὶ πατρὶ, 
αἶψα μάλ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος." 
Ὡς φάτο. καί δ᾽ ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς 

᾿4ϑήνη. 520 
εὐξάμενος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 
αἶψα μάλ᾽ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 
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καὶ βάλεν Εὐπείϑεα κόρυϑος διὰ χαλκοπαρου. 

ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκὸς, 
δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπὶ αὐτῷ. 535 
ἐν δ᾽ ἔπεσον προμόχοις Ὀδυσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς, 
τύπτον δὲ ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 
καί νύ χε δὴ πάντας ὄλεσαν καὶ ἔϑηκαν ἀνόστους, 
εἰ μὴ ̓ 4ϑηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
ἤσσεν φωνῇ, κατὰ δ᾽ ἔσχεϑε λαὸν ἅπαντα. 580 

..Ἴσχεσϑε πτολέμου, ᾿Ιϑακήσιοι, ἀργαλέοιο, 
ὥς κεν ἀναιμωτί γε διακρινϑεῖτε τάχιστα.““ 
Ὃς φάτ'᾽ ᾿“ϑηναίη, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἷλεν" 

τῶν δ᾽ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα, 
πάντα δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ πῖπτε, ϑεᾶς ὅπα φωνησάσης" 588 
πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 
σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 
οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥστ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις. 
καὶ τότε δὴ Κρονίδης ἀφίει ψολόεντα κεραυνὸν, 
κὰδ δ᾽ ἔπεσε πρόσϑε γλαυκχώπιδος ὀβριμοπάτρης. 
δὴ τότ᾽ Ὀδυσσῆα προσέφη γλαυκῶπις ᾿ϑήνη δά! 

»Ζιογενὲς Δαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
ἴσχεο, παῦε δὲ νεῖκος ὁμοιίου πολέμοιο, 

μήπως τοι Κρονίδης κεχολώσεται εὐρύοπα Ζεύς." 
Ἃς φάτ᾽ ᾿Ζϑηναίη. ὁ δ᾽ ἐπείϑετο, χαῖρε δὲ ϑυμῶ. 

ὅρκια δ᾽ αὖ κατόπισϑε μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔϑηκεν 546 
Παλλὰς ᾿4ϑηναίη. κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν. 



ΝΡ Ε1. 

Ἄβαντες ΕθοεδΘ ρορα 5 Β586. 
542, --- μεγαϑύμων Β 541] 
ἀρχός (ΕἸεριθπου), “4 464 
κρείων. 

᾿Αβαρβαρέη, νύμφη νηίς Ζ 22, 
Ἴάβας, Ἐυτγἀαπηδηι5 ἴ.) 8οο. Εἰ 

148. ἃ ὈΙοΙηθάθ ὁ6ο. 
Ἄβιοι (γλακτοφάγοι) δικαιότα- 

τοι ἀνϑρώπων, 56. ΝΘ. 
βληρον οοο. ἈπΕΠΟΟμα5 Ζ 92. 
Ἄβυδος αὐτὸ δᾶ Ἠθ]θβρομπίμμη, 

δος, Β 886. ᾿βυδόϑεν 4800. 
᾿Αβυδόϑι Ρ Ό84. 

“γάϑων Ῥυίατηϊ ἔ., δῖον (ἃ 249, 
᾿Δγακλῆς, ἤος Μγυγλάοι, Ῥίον 

Ερεϊρεῖ, θη. 1671. 
᾿Δγαμεμνονέη, 4ἴϑην εαυᾶτῃ Ὧ 

295. 525. --- ἄλοχον (ΟἸγίαε- 
τηῃοβίγδιῃ )γ 3θ04.-- νῆα Καὶ 820. 

᾿ἀγαμεμνονίδης... Ὀρέστης α 
80 

᾿γαμέμνων 4 94. 318. 385. Β 
21. Χ.1178. Ζ 8}. ἘΠ ΕΡ Τ8. 
118. 2608. 9861 9.91: 
510. 661. Π26. Τ' 2349. γ 234. 
-- σϑῃ. Η 388. 1269. 4 219. 
Ψ 88, ξ 7170. 117. --- ἃαι. Β 
107. Θ 318. 1 258. 489. 4 
Ἴ66, Ψ' 155. 296, γ 143. ὃ 
584. -- ἃοο. 4.90. Β. 224. ΛΑ 
284. --- γος. Β 362. Φ' 49. ὦ 
186. οἵ, ᾿ἀτρεέδη κύδιστε. --- 
ἄναξ ἀνδρῶν 4. 4172. 442. 
06. Β 402. 441. 612. Γ8Ι1. 
267. 455. 4 148. 2565. 596. Ε 
88. Ζ 88. Η 102. 314. Θ 218. 
1 14. 1 Κα 08: 86. 119; 
292, 4.99. 2584. “Ξ θ4. 108. 
184. 511. ΤΡ. 16.175. 

184. Φ 161]. 890. ὃ 77 εἰ νοῦ. 
Ψ' 40. οἵ. ᾿ἀτρείδη κύδιστε. 
- ᾿ἀτρείδης οἵ 1. ν. -- δέω 
Ἔ 221. 1 120. ΣΙ251: ἡ Ἐ08: 
δῖον 4 228, Η 8512. 4 251. 
ψΨ' 86. --- εὐρυκρεέων 4102. 
850. 411.1᾽179. ἨΠΊΘΤ: 952, 
807. 258. ἡ 1πὸ ἴοι 
Ψ 887. γ 2348. -- κρεέων Αὶ 
180. 285. Β 100. 869. 411. 
4771. ὅ76. Γ' 118. Ζ 158. 188. 
204. 2388. 8511. 866. 868. Ε 
587. Ζ 68. Η 40. 1 θ2. 868. 
ΚΑ2. 4126. 159. 177. Ξ 41. 
Πὅ8. 12. Σ᾽ 445. ΨΊΤ10. --- 
ποιμένι λαῶν 2, 414. Η 280. 
Τ᾽ 80. 4, 084, εἰ δοο. Β 243, 
Δ 187. 202, δ ὅ382. --- Ὑ. 
᾿Δτρείων. 

᾿Δγαμήδη, Αυρίαο ἔ., ΜΠ: ΧΟΥ, 
πολυφάρμακον ξανϑήν ΛΑ 
τ40. 

᾿Δγαπήνωρ Ἀποδοὶ ἔ., Ατοδᾶπμι 
ἀὰχ Β θ09. 

᾿Δγασϑένης, εος, ἀὐγηιάδης,ρε- 
ἰδὲ ῬοΟΪΥχοπὶ, ἘΕἸθοῦαπι ἀὐχ, 
σεη, Β 024, 

᾿Δγάστροφον Παιονίδην ἰηΐον- 
Βοῖν ὈΙουιθαᾶ 685 «4388. --- ἐφϑέ. 
μοιο 4 878. 

᾿4γαυή Νετοεὶβ Σ' 42. 
᾿Δγέλαον οοο. Ἡδοῖον «Δ 802, 
᾿4γέλαος “Ιαμαστορέίδης, ῥτοοὰβ 

ῬηΘΙΟΡοΒ υ 521. χ, 212. 241. 
που Ποϊταν 80 χα (χ 398.) 
827. --- νοοαϊϊν. υ 339. χ 186. 
Ξ--- ᾿4γέλεως χ 131. 247. 

᾿Δγέλαον Φραδμονέδην οοο. Ὀῖο- 
τηρᾶθς Θ 257. 



ΙΝΘΈΕΧ, 

ἈἈγέλεως γ. ᾿ἡγέλαος. 
᾿λγήνωρ, ορος, ᾿ἀντηνορίδης 1 

9. Φ δ79. ραίον Εομθοὶ! Ὑ᾽ 
4714. ποηι. ΠΗ͂ 93. --- ἀαι. Φ 
600. --- ἀντιϑέοιο ᾧ δθῦ. --- 
δῖος Ξ' 425. Ο 840 (θὶ ἰπίονῇ. 
ΟἸοπίαμι). Φ 579. --- δῖον Δ 
ὅ9. Ν 490. Π ὅ85. Φ 545. --- 
μεγάϑυμος 41 4607 (01 οοο. 
ΕἸΘΡΠ ποτα) Ν᾽ 598. 

᾿ἀγκαῖος, ἈΑτοδάππι ἄχ, Αθαρε- 
ποΥῖβ ἢ. σ6ῃ. Β 6009. 

᾿ἡγκαῖον ΡιΙδατοπίιπι Ν βίου οοὺ- 
τα ῖπο νιον ᾧ 680. 

᾿ἀγλαΐη, ΟΠαχορὶ ἀχον, Νιτγοὶ 
τηδίθν, βσϑῃ. Β 072. 

Ἄγριος, Ῥοτίμεὶ ἔ,, ἐξ 117. 
᾿Αγχέαλον Ηδοίον οςο, Εἰ 009. 
“ἀγχίαλος Ῥιδραχ 9" 112. 
᾿Αγχέαλος Ταρμίι5, Μεηΐδο Ῥ.) 

δαΐφρονος α 180, 418, 
᾿Δγχίσης, αο, Ὀαργΐβ ἤ. Ὑ 259. 

Ἄρῃθαθ, Ηϊρροάδπιϊδθ ραϊ. 4: 
ν. -- ποιῃ. Ὑ᾽ 240. --- ἀαἱ, Β 
820. Ε 818 (βουκολέοντι). -- 
αοο. Ὁ 289. --- υἵὸς ἀμύμο- 
νος Εἰ 247; --- ἄναξ ἀνδρῶν 
Ἐ 208. --- γαμβρὸς ΄4.αο (ΔΙ]- 
οαίπου8) Ν' 428, --ἷὸς μεγα: 
λήτορος Εὶ 468. Υ᾽ 208. -- 
πάις Ὁ 112. ἐύς ΒΒ819. ΜΗ 98. 
Ρ491. 

᾿Αγχίσης Βιογοπίμϑν. 564. νοο.2). 
᾿Δγχισιάδης Αἰνείας Ῥ Τῦ4. Ὁ 

1600. --- 2) Ἐχέπωλος ϑϊῖογο- 
πἰὰ5 290. 

ἀδάμας ᾿Δσιάδης Ττο]. Ν᾿ 11]. 
-- 8δοο. ΜΙ 140. Ν δθ0 (οοο. 
ἃ Μευϊοηρ). 759. 

"ἀδμητος, ου, οἵιο, Ρ». ΕὈΙΊΕΙΙ, 
σοη, Β΄719. Ψ' 289. 391. 582. 
--- ἀαι. Β714, (αχον ΑἸοθβι 5). 

᾿ἀδρήστεια, ατὸβ Ττοὶ., δοο. Β 
828. 

᾿ἀδρήστη Ἠδοίοπας βεῖνὰ δ 129. 
᾿ἀδρηστίνη Αἰγιάλεια Ε 412. 
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ἄδρηστος Ῥοτοοβίι5, Μεγορὶβ. ἢ, 
Β 880. --- ἃοο. οαρὶς Μοποὶδι5 
Ζ 87. 40. --- ἥρωα ναϊποταὶ 
Αρδπιθπηη0 Ζ 0. οοο. Δ 53. 

Ἄδρηστος διογοηἶα5 Β δ12. --- 
ϑυγάτηρ Ξἰ 1231 αὖ Οεπθο ἴῃ 
ταδί γΊ ποι. ἀπιοία (δ ἐθγδ: Αἰγιά- 
λεια). ---ταχὺς ἵππος Ψ 847. 

Ἄδρηστον οὐς. Ραίτοοϊ5 Π 694, 
᾿Δξείδης Ἄκτωρ, 5εη. Β 513. 
᾿δηδών Ραπάατεὶ ἔς, ΠΥ] τη., χλω- 

ρηίς τ 518. 
᾿ϑῆναι, ἄάων γ 307. --- εράων 1 

θ2ο, - ἔωνγ 2718, ἄκρον, Σού- 
ψιον. ---- 4. ης Β 49. -- 806, 
Ἐτθομιμοὶ Β 546. --- εὐρυά- 
γυιαν 4ϑήνην ἡ 80. 

᾿4ϑηναίη 4221. Ζ 20. 22,104. 
Ε 8353. 418. Η ὅ8. Θ 444. 
4571. 459. ὅ40. 254. Λ 45. 
Ν 821. Φ 423. Χ 254. γ52. 
848.εὔ. ξ229 Ζιὸς ἐκγεγαυῖα. 
τ Αῇθ. υ 72. χ 224. 207. ὦ 
472. 599. 545. --- σεη. Ζ 879 
ἐς. 384 ἐς. Ο ΤΊι διὰ βουλάς. 
γ 145 δεινὸν χόλον. --- ἅαι. 
4104. Φ 392. ---οο. ΒΊ15θ. 
ΖΔ 69. Β 118. ΘΡ551. 426. Καὶ 
510. Τ' 341. Φ 419. Ψ 588. ε 
108. --- νοο. Β571, 4 3288. 
Η 132. Θ 441. [Π9717]. ὃ 341. 
η 311. ρ 132, σ 2380. ὦ 8510 
ΒΘΙΊΡΟΙ, Θ 447 ἐχορί., Πᾶς ἔου- 
τη] αὐ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ 
καὶ ᾿Αϑηναίη καὶ Ἄπολλον. 
-- ἀγελείης Ο 218. π 201. 
806, ΒΕ 105. νηὸν .4ὃ. ἀγελεί- 
ης Ζ 209. 279. --- κλυτὸν ἄλ- 
σος ξ 822 (8ρ. ΡῃδΘας65). --- 
νηὸν .4ὃ. γλαυκώπιδος Ζ 
88 (Ττο].). γλαυκώπιδε 1890. 
4129. Ψ'1θ9. --- ἐπὶ γούνα- 
σιν ἠυκόμοιο Ζ 92. 273. 808. 
--- κούρη Διὸς ([ἰοοἷ5, φαῖθιβ 
ἘΞ ρυδθῆχυβ Ζεὸς αἰγιόχοιο) 
ἘΠ 158. ἘΘ984. β 290. ε982, 
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Ἂν 100. Ἐ252. Ἐ871. Ἑω 5829. 
Ἄ647͵ ἅαι. Ἐδ 752. δοο. Ἐγ 
42. ν 800. --- λαοσσόος Ν 128. 
-- ληΐτιδι Καὶ 400. -- Παλ- 
λας οἵ, ἢ. ν. --- πότνι᾽ (4. ἐρυ- 
σΐπτολι, δῖα ϑεάων Ζ 808. --- 
Υ. ̓ Δτρυτώνη. Τοιτογένεια.--- 

᾿4ϑηναῖοι Μοποβίμθο ἀπο ὅ0 
ΠΑ Ίθιι8. ὁ, ΤΡΟ)Ά ΠῚ Ῥυγοΐθοι Β 
551 (κοῦροι 4.ὠν). [508 (φα- 
λαγγξ9)}}. --- 41 828 μήστω- 
ρὲς ἀυτῆς. -- Ν 196 δέ οΒΙα5 
εὐ Μοπθβίῃθαβ. θουηὶ 1065 οἱ 
Ο 397 Ιαϑυ5. --- ἅ.ων προλε- 
λεγμένοι Νθ89. 

᾿ϑήνη Α 194. 4 890. Ε 2390. 
076. 844. Η 154. Θ 287. Καὶ 
906. 507. Δ 714. 721. 158. Καὶ 
178. Ο 128 [668]. Ρ 398. 544. 
561. Σ᾽ 208. ΥὙ 48. 858. 488. 
Φ 284. 804. Χ'ὶ 247, 299, Ψ 
5399. 405. 774. 4) 100. α 144. 
β12. 116. 267. 416. γ 13. 16. 
435. ε 491. ξ 2. 139. ἡ 14. 
110. 140. ὃ. 18.198. ε817.»ν 
221. 429. ξ 2. 210. π᾿ 106. 
172. [200.] 454. ο 08. 8600. σ 
69. 155. 846. υ 80. 2984. χ 
900. 278. ψ 156. 371. ὦ 867. 
- σεη, [1 497.] Ο 412. 7 94. 
π 289. --α ἀαἱ, Γ' 489. Εὶ 480. 
Ζ 299. 801. Καὶ 278. 571. 578. 
186. Ὁ 195. β261. γ 415. 
ὃ 802. 7601. 8. 493. ο 222. τ 
2. 52. ---δοο, 4 72. Τ' 849. Χ' 
180. α 118. γ.419. π155. ὦ 
487. νοῦ. ΕΒ 117. Καὶ 280, --- 
᾿ἡλαλκομενηΐίς 248. Ἐ908. -- 
ἄλσος ἃΡ. ῬΏδοἝΟΘΒ ζ 291. -- 
γλαυκώπις Β 1172. 279. 440. 
4 .439. Ε 29. 188. Καὶ 482. 
θῦ9. Α΄ 446. α 3819. 864. β 
399. 420. γ.218. 571. ε 487. ξ 
24, 41. ἡ Ἴ8. 1. 626. ο9. 292. 

ΙΝΘΕΧ. 

γλαυκῶπιν α 156. --- ἐυπλό- 
καμος, δεινὴ στὰ η 40. --- 
ϑεὰ γλαυκώπις Β 1660. Εὶ 
405. 420. 719. 798. 825. 853. 
Η 11. 88. 48. Θ 80. 857. Ρ 
5671:..Σ) ΡΤ Ὁ 605 2. 177. 
214. 288. α 44. 80. 178. 221, 
914, β 982. 898..γ13.25.229. 
529. 8565. δ᾽ 195. ε 427. ξ158. 
112. η 19. 27. 41. ν 2806. 287. 
920. 561. 574. 892. 420. σ 
18.187. υ 44.φ 1. ψ 242. 
844. --- Διὸς ϑυγάτηρ Β 41. 
χ 205. ὦ 802. --- 4. ης͵ ἱέρεια 
ΤΠθαπο Ζ2 800. --- κούρη αὖ- 
γιόχοιο “Ἵιὸς γλαυκώπις Καὶ 

δὅ8. κούρῃ 2. αἰγ. γ 894. -- 
λαοσσόον χΊ0. -- μεγάϑυ- 
μον ὃ) 820. ν 12]. -- νηὸς Δ. 
(Ττο͵.) Ζ2 297. --- Παλλάς οἷς 
ἢῸν. -- πολύβουλος Ε 200. 
π᾿ 282. 

᾿ϑήνη γ. ᾿᾿Αϑῆναι. 
᾿Ἄϑόως ταομ5, ἐξ ̓ ϑόω ΚΞ 229. 
Αἰαίη Κίρκη ει 82 δολόεσσα. 

--- 58ῃ. μ 2368. --- νῆσον (0Ιτ- 
665) καὶ 195. 1 70. μὶ ὃ υδὶ Αὐ- 
τοῦθ ἀοχηὰϑ οἱ 5015 ογίυβ, 

Αἰακίδης, ΑΘδοὶ ποροβοχ Ρεῖθο, 
ΑΘΠ1165. --- σϑη. 1 184, 
211 (ϑεράπων Ρδίνοο] 5). 
426 (ἵπποι). 472 (τεύχεα). 
Σ 221. 222 (ὄπα χάλκεον). 
ᾧ 118 δόρυ μείλινον. --- 
800. 1191. -- 4ἐ, ᾿ἀχιλῆα ΛΑ 
805, Φ 178 δόρυ μείλινον. 
-- ἀμύμονος Π140. 854. --- 
δαΐφρονος Καὶ 402. ΡΟ. -- 
ποδώπεος Β 800. 874. Π΄184. 
10 ϑεράποντα (Ρίγοο! μὴ). 
866 ϑεράποντα (Αυϊοπιοάοπ- 
(θη). Ῥ 888 ϑεράπ. (Ραίγοοὶ. ) 
480 ἵππω. Ῥ 28 νηΐ, λ 471 
εἱ ὅ98 ψυχὴ 

π 451. τ 04. φ 8ῦ8. ὦ 516. Αἰακίδης ΞΡΗΗ 15. Φ 189. 
541. εἰ ἰηΐτα ϑεὰ γλαῦυκ. --ἰ δι. Σ, 438. 



ΙΝΘΕΧ. 

Αἰακὸς 7ονὶβ ἔ., Βὸχ Αδρίπϑο, 
Ρεϊεῖρ. Φ 189. 

«ἀἴας ταδῆον, Τοἰδιηοηὶβ ἔ., 5418- 
τηϊηΐι5. 4.145. Β 57. Η 206. 
219. 2600. 268. 805. Θ᾽ 268. 
990. 1. 223. 689. 4 485, 489. 
δδ6. δθ06. 594. 2 400. 404, 
ΝΊ190. 809. Ξ' 409. Ο 4360. 
801. 516. 6085. 7271. 145. Π 
102. 119. Ρ 128. 152. 157. 
230. 257. 279. 512, 8560, 651. 
Ψ' 720, 818. --- αοη, Ξ 402. 
Ο 429. 494, Ρ501. 1 469. ὦ 
17. -- 4.138 γέρας. Π114 
δόρυ μείλινον. Ο 481 ϑερά- 
πῶν (Πιγοορῃτομ). ΗΓ 189 κλη- 
ρος. 809 μένος καὶ χεῖρας 
ἀάπτους. Ν 681 νέες. Η 245 
εἱ 366 δεινὸν σάκος ἑπταβό- 
ειον. --- αἱ. Η 203. Ο 482. 
Ψ' 822, --- δος. Γ' 225. Η 170. 
511. 521, Θ 212. Καὶ ὅ35. ΛΑ 
404. 544. 589. ΠΗ͂ 842. 949. 
0301. 1550. ---νοο. ΗΠ 288.Ν 
68,120. λϑοϑίπαϊζ Τελαμῶς- 
Ψος). ---- βοὴν ἀγαϑός 0249. 
σεη. ΡΊ02. --- ἁμαρτοεπές, 
βουγάιε Ν 824. -- ἀντίϑεον 
Κὶ 112. --- ρήιος γ 109. -- 
-- δαΐφρονι Ῥ 129, Ξ 459. 
- διογενής 4 489. Η 249. 
Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν 
Η234. 1044. 4.4θ5. --- ἕρκος 
᾿ἀχαιῶν Γ΄229͵, Ζ5. Η21]. --- 
κυδαλίμοιο Ο 415. -- μεγα- 
ϑύμου 4 4179. Ρ 3083. --- μεγα- 
λήτορος Ῥ 166. 4αι. Ο 614. 
800. Ρ 626, --- μέγας 1109. 
Π 8358. μέγαν. Τελαμώνιον 
υἷόν Δ 568. 591. -- πελώριος 
1229. Η211. ΡΙ8θ0. δοο. Ρ 
174,-- πέπον ΡΊ20 .---Τελα- 
μωνιάδης 1 622 (ἀντίϑεος). 
ὩΣ 66η. Θ΄[224.1. 267. ΛΜ 
Ἴ. 842. ὅ 3289. Ῥ 2385. Σ193. 
Δ 513. ἀκι, δαΐφρονι τῷ, Ξ 
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459. --- Τελαμώνιος Β 528. 
1608. 4 413. Ε, 610. 615. Ζ 
ὅ. Η 224. 289. 4. 526. ΜΗ 8570. 
9718. Ν᾿ Τό. Ξ΄ 511. 1 116. --- 
Τελάμωνιος ἄλκιμος Μ 849. 
8602. --- μέγας , Τελαμώνιος 
ΜΜ 862. Ν 331. Ξ. 409. Ο 4171. 
500. Ρ 628. 715. Ψ' 708. 722. 
811. 842 εἰ 8δοο. 115. Τελα- 
μωνίου Ν᾿ 102. Τελαμώνιε 
Υ. 5ιρΓᾶ διογενής. - Τελα- 
μώνιον Ν 67. υἱόν 4 δ68, 
5901. Ν᾿ 67. ΡΊ115. --- φαέδι- 
μος Ε 611. Η 187. 4.496. Ο 
10. Ῥ284. -- ν. Τελαμών. 

«Αἴας ταῖπον, ΟἸ οἱ ἔ,, Ποοτα5, ψΨ 
7114. 189. ὃ 499. 809. --- γοο. 
1 866. Ψ 4883 νεῖκος ἄριστε, 
κακοφραδές. 493. --- Πέδων 
Δΐαντος ἀδελφεός Ν 6095.0 
594. --Οιλῆος ταχὺς 4. Βδ21. 
-- μείων ΝΥ θ6. 701. “Ξ 442. 
5820. Ρ 250. Ψ 473, 488. 754. 
---ςἨΟἰἱλιάδης 1330. ---ταχύν 
ΚΊΙΊ10,175.--φαέδιμος ΦΊ 79. 

ἀΐαντε Ν 406. 47. Π δῦ5. 5856. 
ῬΌδ09. 581. 1392. 7141, 152. --- 
ἀμφοτέρω ΜΙ 265. -- δύω Β 
406. Ε 519. Ζ 4360. Καὶ 228 
(ϑεράποντες Ἄρηος). ΜΙ 385 
(πολέμου ἀπορέστω). Ν 197. 
201 (κορυστα). Σ' 1683 (κορ.) 
νος. Ζ' 285. ΜΙ 854. Ρ 508. 
669. “ἐάντεσσι 4 213. 280 ΜΙ 
908. ΡΘ68. Τ07. ----ὃύ ̓  4ἴαν- 
τες εἰ 4ἴ, δύω Θ 19. Ν 313. 
ϑοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν Η 
164. Θ.202. Σ᾽ 157. --- Αἴαν- 
τας ΝΊ260. 

Αἰγαί, Δ ομαῖδο ἃ., αθὶ Νοριμηϊ5 
οὐ]ίπ5, δος, Θ203. Ν1. ε381. 

Αἰγαίων δες. (--- Βριάρεων) 4 
404. 9 

Αἰγεΐδης. Θησέα [4.206]. 
Αἰγιάλεια περίφρων ᾿“δρηστί- 
νη, Ὀ]ϊοτηθαϊβ χοῦ Ε413.0[.415. 
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Αἰγιαλός Ἀραπιδιηηοπὶβ αἰϊο, 
8οο. Β 570. 

Αἰγιαλός ῬΑρμδροπῖίδθ πι., ἃς, 
Β 885. 

Αἰγέλιψ, τρηχεῖαν ὕΟἱχὶ 500 
Ἶεθοι. Β 05. 

4ἴγυνα, ἀθο. Β 562. --- Βεχ “ἰα- 
κός 4.ν. 

Αἴγιον Αομδῖαθ εἱ ἀραπιθηπο- 
ηἶδα, Β ὅ74. 

Αἴγισϑος, Θυεστιάδης δ ὅ 18, 
ΟἸγιαουηπθβίγατη ἴῃ τηδίντηο- 
πάτα ἀαχὶ α 80 (οοοϊαϊίαν ΑὉ 
Οταβία α 80, ἰηίθνῆο, ρὰ- 
τηθιηποπθη αἱ 56) γ 194. 908. 
529. 2 409. --- Αἰγέσϑοιο α 
42. γ 80. 1 889. ὦ 22. --- Α4{ἰ- 
γίσϑου ὃ 591. ὦ 97. --- Αἴγι- 
σϑον γ 206, --- ἀμύμονος α 
29, --- ἀνάλκιδος γ 810. --- 
δολόμητις γ 250. δ᾽ 20. δοο. 
α 800. γ198. 808. 

Αἰγύπτιος ἥρως Τιμαοοηβῖ5, ἀπ- 
τρμὶ Ρ. β 15 (6 ̓πβιρον 9 ΒΠ1ο- 
γα β 21). 

Αἰγύπτιοι, ες. δ᾽ 88 (νἰδῖ Με- 
Π6]115). --- ἀνδρῶν ξ 203. 
280. 8οο. ρ 452. 

ἀὐΐγύπτιος, ν. Θῆβαι, Πολύ- 
δαμνα, Πρωτεῦς. 

«Αἴγυπτος ἰεττα, ΡΙθηᾶ τηθαϊοο- 

ΤΠ]. ΘΘΠ, ὃ 366. -- ἀαι. γϑ00. 
δ᾽ 351. ἕξ 270. --- 4Ἰἴγυπτόνδε 
δ᾽ 489. ξ 240, ο 420. --- πι- 
χρήν ρο 448. 

Αἴγυπτος -ΞΞ ΝΙϊυ5. ᾿ἐυρρείτην 
ξ 257. --- ποτομῷ ΘΠ. 9 
427. -- διιπετέος ποταμοῖο 
ὃ 477. 581. 

᾿Αίδης 1 ι58. Ο 188. 191. 
᾿Αἴδαο (“--. Φ 48 εἰς. Χ 213 
εἷς. 3889 εἶν. Ψ 16 ἐξ, λ 69. 
1604 εἰς. 211 εἶν «425 εἰς. 
025 ἐξ. μι 988 εἰς. --- Ἀίδην 
1 ὅ69. --Ἐ- Ἄιδος (----) Ζ 
284 εἴσω, 422 εἴσω. Χ'ὶ 420 

ΙΝΘΕΧ. 

εἴσω. Φῷ 898 εἶν. κ᾿ 502 εἰς 
(5... 2 θ88 ἐξ (- 55) ν. τηΐτ. 
-- 4 ἔδεω Θ 10 ἔνερϑ'. μ 17 
ἐξ. οἵ. κ 512. ψ8223.- -Ἄιδι 
48. Ζ 487. 488. ἃ 244..--- 
Διδόςδε Η 380. Π850. 
2904, αὶ 862. ᾿ 157. 410. ξ11. 
κ᾿ 860. 1 θ5. 475. --- ἐνέροι.- 
σιν ἀνάσσων Ο 188. --- δό- 
μου ᾿Δίδαο 1 69. δόμον Ἄιδος 
Γ' 822. Η 151. 4.263. ἐκ 451, 
ἘΠῚ ΒΘΠΊΡΘΡ εἴσω. Υ᾽ 886. ὦ 
240 εἴσω. ἴίεμι ε 5324, 2.100. 
627 οἱ ᾧ 252. δόμον εὐρώ- 
ἔντὰ Ἢ Ὁ12. ᾧ 3822. -- εὖν 
᾿Αίδαο δόμοισιν Χὶ 52. Ψ 19. 
108. 179. δ᾽ 884. γ 360, ν 208 
ω 264. --- εἶν ᾿Δίδαο δόμοις 
ω 304. --- ἀέδαο δόμους αὶ 
485. Ἀ 175. 491]. 64 εἱ ξ 208. 
εἰς. - δῶμ᾽ ̓ Αίδαο Ο 251. μ 
21. --- εὐρυπυλὲς 'διδος δώ 
Ψ΄14. λὅ11. --- ἐφϑέμῳ ᾿Δέδῃ 
594. 1 41. --- Ἄιδι 'κλυτο- 
πώλῳ Ε θ84. .1.445. Π θ25. 
- ἄιδος κυνέη (2 ἘΠ45. 
-- πελώριος Ἐ' 395. --- μεῖς δαο 
πυλάρταο Θ 8607 εἰς. 1 277 
εἰς --- κρατεροῖο.--:4Ἄιδος πυ- 
λάρταο κρατεροῖο Ν᾽ 415. --- 
᾿Δίδαο πύλῃσιν 1 3152. ἕ 150. 
800, Ε 6406. ΨΊΙ. -- κύνα 
στυγεροῦ ᾿4έδαο Θ 368. 

᾿Διδωνεύς, ἣι Ε 190. --- ἄναξ 
ἐνέρων Υ 61. 

Αἶήτης, αο, 80115. εχ Ρβῦβθ ᾿ 
ΟἸνοοβ ρδίδυ, σθη. μὶ 70. 
ὀλοόφρονος Ὁ 151 πφαμάν: 
σίγνητος ΟἸγο6). 

Αἴϑη Φ 409. ---᾿γαμεμνονέην 
(βαυδπι) Ῥ 295. --- καλλέτρι- 
χος Ψ Ὁ25. 

Αἴϑικες, ὧν. ὙΠδββα αθ ΡΟΡ.;, 
ἀαι, Β 744. 

Αἰϑίοπες, ὧν. σε. Ψ 206. ε 
282, --- ἀαῖ. ε 287. --- δος. α 



ΙΝΘΕΧ. 

22 τηλόϑ' ἐόντας. 28 ἐσχά- 
τους ἀνδρῶν. ὃ 84. --- ἀμύ- 
μονας Αἰϑιοπῆας 4 428, 

Αἴϑοη, ῬιΠοὶ ἔς, ΒδΙθπδθ τηϊ- 
ηἰδίνα Γ΄ 144. 

Αἴϑων, Ἡδεϊονῖβ θαυ [Θ 188.] 
“Αἴϑων ποπιθη {Π|χὶ5 Ποίαπι, τ 

188, 
Αἰμονίδης “Δαέρκης, οι. Ῥ467. 
Αϊμονίδης ῆαίων, ΤΊΘθᾶπιι 

4 894. 
Αἵμων κρείων ῬγΠιΒ, δοο. Ζ' 

296. 
αΑἰνέας Ν 841. 
Αἰνείας, Δυομῖβαο ἔ,, Εὶ 166. 

241. 207. 514... 541. 571. 
Ν 489. ὅ00. 802. “Ξ 425. 
Ο 382. Π θ08. 616. Ρ 339. 
944. 619. 594. Υ 86. 161. 
199, 278. 286. 288. 320, 827. 
947. --- Αἰνείαο Ἐ 268. 805. 
929, 659. 564. --- ἀαι. Ε 433. 
450. Ζ. Ὁ. Ν 494: 504. 
[Π614.] Ὁ πῦ8. Υ᾽ 214. 8071. 
-- δοο. Ε' 480. 445, 512. 
Δ 58. Ν 489. 477. Π 586. 
Ῥ 8328. 484. Υ 19. 311. 8525, 
Ψ' 292. --- Αἰνεία νου. Ἐ180. 
2890. Ζ 77. Ν 408. ΠΙ 620. 
Ῥ5927.. 485. Ὑ83, 178..332. 
- σοη. Αἰνείω ἘΕ 534. 
᾿Δχγισιάδης Ῥ 54... 1θ0. --- 
Τρώων ἀγός Ἐ 217. --- ἄναξ 
ἀνδρῶν Ἐ 511. -- ἀτάλαντος 
Ἄρην ΝΌδύ0υ0. --- Τρώων βου- 
ληφόρε ΒΕ 180. Ν 463. Ῥ485. 
Υ 83. --- δαΐφρονος Υ' 207. 
-ἕταρον μεγαϑύμου Δηικό- 
ὠντὰ Ε 534. --- μεγαλ ἥτορος 
115, 968. 293..323. --- μή- 
στωρι (ν. 1.) φόβοιο Ἐ 272. 
8οο. Θ΄Ί08, --- ἐὺς παῖς ᾿4γχί- 
δσαο Β 820. Π 99. --ο--- πόδας 
ταχύν Ν 482. ---υἷὸς .. ̓ 4γ- 
σαο Ε' 468. --Υ̓ ΘΠ 6} 5) φίλον 
υἷόν Ἐ 518. οἵ, “ἰνέας. 
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«Αἴνιον, Ῥαεοποπιὶ ἰπίου, Α ΘΠ 1168 
Φ΄.210. 

Αἰνόϑεν (εχ ατϑὲ ΤΗγδοῖδθ) Ζ 
ὅ20. 

Αἰολίδηςν. Κρηϑεύς, Σίσυφος. 
Αἰολέη... νῆσος, ἀοο. 1. 58. 
Αἴολος, Ηϊρροίδε ἔ,, (ταμίας 

ἀνέμων κ. 21) κ ΔΑ. -Ξ Θ6ῃ. 
κ θ0. ---- ἀοο. ψ 514. --- Ἱππο- 
τάδης 3. σοι. κ 86. ---2)γραί. 
ΒΙΒΥΡΗΙ, 4. ν. 

Αἴπεια., τ05 Ασϑυπθιηποη δ [νἃ- 
οομΐοϑᾶ, καλήν 1152. 294, 

Αἰπῦ, Νεβίουβ ορρΡ. ἐύκτιτον Β 
592. 

Αἰπύτιος. τύμβος Ατοδᾶ., ἀοο. 
Β 004. 

ἶσα, Ῥατοα Ὑ 127. ἡ 197. 
“ἴσηπον, ἈΒΔΥΡάγοϑε οἱ Βιιοο- 

Ἰ1οη 15 ἵ., Εαγγαϊιβ οοο. Ζ 21. 
Αἴσηπος, ἵανια8 ὁχ [Δ ρτο- 

ἢ θη5 .Π 21. --- σοι. Β 820. 
491. 

Αἰσυήταο γέροντος (Ττο].). 
τύμβος Β 198. 

Αἰσυήταο διοτρεφέος... 
(ΔΙοαι μου) Ν 427. 

Αἰσύμηϑεν (ὁχ Τῆγαο. ἀν06) Θ 
904, 

Αἴσυμνον, τος. ἄποοιι οος, Ηδ- 
οἷον «Δ 809, 

Αἴσων, ονος, τοι μοὶ ἔ,, (750 15 
Ρ.) 8.6. Ὺ 269. 

Αἰτώλιος ν. Τρῆχος, Τυδεύς. 
Αἰτωλός Ψ 4171]. --- Αἰτωλοί 

1531 (Ὀ 6]! τ ο. Οπγοίῖθιι5 σο- 
γηΐ --- 599). - σεη, Β 638, 
Ε 843, δῦ. Ο 282. -- ἄδὶ, 
Β6413, 1597. Ν 218. - ἀνήρ 
ξ 379. - μεγαϑύμων 1849. 
Ψ' 6033. --- μενεχάρμαι 1 529. 
ν. Θόας. 

᾿Δκάμας, αντος, Ττοΐδη., ἀηΐο- 
ποΥΐβ ἢ. Β 829. ΜΠ100. “Ξ 470 
(οοο. Ρτοιπδομαπι). 478, --- 
θ6ῃ. Ξἰ 488. --- δοο. Π 842 

.ο'’ 
“τὸν 



898 , 

(ἃ Μεουϊοπο ὁ66.) οἱ «4 60 Ὁ] 
ἠΐϑεον. 

᾿ἀχάμας, αντος, ἀυχ Τυδοῦτη, 
Εγββουῦὶ ἢ, Β 844. --- ἀδί. Καὶ 
402, ---- δοο. Ζ 8. (ο60. 8Ὁ 
Α͵δοο Ζ 9). 

άκαστος, Ῥυ] ΟΠ Βδχ, ἀδι. ἕ 
990. 

᾿ἀκεσσαμενός, οἷο, ΤΗγδοῖν8, Ρ6- 
τῖθοθᾶθ Ρ.., βϑη. Φ 142, 

᾿κρισιώνη (Ἀουῖβη ἢ.) Δανάη, 
88}. ἐπ Ξ 919. 

᾿ἀκρόνεως Ῥῃαραχ 9.111. 
᾿ἀκταίη Νογοὶβ Σ) 41. 
“Δκτορίδης ̓Εχεκλῆς, σεη.11189. 
᾿ἀχτορές, Ῥεηδ]ορ65 ϑαλαμηπό- 

λος ψ 228. 
᾿Δκτορίων, νος, σοῆ. Β 621 

Εὐρύτου. Ν 188 Κτεάτου. 
--- κτορίωνε Ψ 688. ---- 77ο- 
λέονε ΔΑ Ἴ50. 

ἤάκτωρ, ορος, ᾿Δζείδης, “6π..Β 
519. 

ἄχτωρ, ορος, Μεπορίϊὶ Ρ., σθῃ. 
“185. ΠΑ. --- 2) Ἐπυγί οἱ 
Οἰθαίὶ Ρ. Υ. ᾿Δκτορίων. - 9) 
ΕΠ 60.115. Ρ.. 0. ᾿ἀκτορίδης. 

᾿Δλαλκομενηὶς ᾿4ἀϑήνη 4 8. Εὶ 
908. 

᾿Δλαστορίδης Τρώς, «ἀοο. Ὑ 468. 
᾿Δλάστωρ, ορος, Τ,γοῖπ5, 806, 1 

Ο77 οὐοο. 80 ὕΠ1χ6. 
᾿Δλάστωρ, ορος, ἄτι ῬΥΠῖπ5, δα. 

2) 3295. --- δῖος Θ 898. Ν' 422. 
᾿“λεγηνορίδης Πρόμαχος, 5εῃ. 
Ξ 809. 

᾿ἀλείσιον, τὸ, ἘΠ415 τι. Β 617. --- 
᾿Δλεισίου κολώνη “57. 

᾿ἡλεχτρυών, ὄνος, Τ,61 Ὁ... 56 π, 
Ῥθ02. 

᾿ἡλέκτωρ, ορος, ΤρΡΒΙΙΟΟΙ 65 Ῥ.;» 
5006. Μοσαροπί 5, σϑῃ, δ᾽ 10. 

᾿ἀλέξανδρος οϑιο. 1856: 258: 

ΙΝΘΕΧ. 

Α. 124. ᾿Δλεξάνδρου Τ' 100. 
2 856. 2 38. --- - ἀαὶ, Εἰ 62. 
-- δου. Γ΄ 284. 806. 452. 
βασιλῆι Ζ 90. - δος. “λέ. 
νῆς πόσις ἠυκόμοιο Τ' 329. 
Ἡ 855. Θ83. δῖον Γ΄ 852. 408. 
ΝΊΘΟ. ---- ϑεοειδής Γ1Θ. 80. 
957. ὅ8. Ζ 290. 892. 517. 4 
ὅ81. Ν᾿ 114. 4) 103. δος, Γ᾿ 27. 
450. λέ ἕνης πόσις ἠνυκ. “4 
969, 805 οἱ βιρτὰ 58. δέος. --- 
ν. Πάρις. 

᾿Ἄλήιον πεδίον 1,γοῖαα Ζ 201, 
᾿λϑαίη, Μεϊεαρνὶ Π1.. ἃαι. Γδ50, 
Ἁλέη, Νεγοὶβ βοῶπις Σ 40. 
Ἁλίαρτος, Βοεροίϊδο τπι., Β ὅ03 

ποιήεντα. 
“Δλιξζῶνες, νων, Ῥοπίῖρα 56η5, 

56η.Β850. Ε'89 ἀρχὸν Ὀδίον. 
᾿ἡλιϑέρσης. Μαβιουῖβ ἔ., ΠΠΗδοθη- 

55. β.157 γέρων ἥρως. 250, 
οΌθ8. ὦ 451. 

“Ἅλιον, ΤὰΚοἴαπι οος. {Π|κ65 Εἰ 678. 
“Ἄλιοξ, ΑἸοΙῖποὶ ἔς, ῬΏαραχ. 9.119. 

-- δου. 870. 
᾿ἀλκάϑοος, Αοϑγείδο ἔς, Απομὶ- 

586 σϑῃον 2793. --- αἱ, Ν 
468. 496, --- δος. Ν 428, ὁ06, 
Δ ΤἀοΙΊ6Π60. 

᾿Δλχάνδρη Πολύβοιο δάμαρ ὃ 
120. 

“Δλκανδρον,γοἴππι πίον, ΤΠῚκ 68 
Ἐ 618. 

᾿Αλκήὶϊ ἴῃ Μίποτναρ δορίᾷθ Εὶ 740. 
Ἄλκηστις . Ρρ]ῖαθ Ἡππε δι εἶδος 

ἀρίστη Β΄115. 
᾿Δλκιμέδων, Τιδογοῖβ ἢ, Μυτταϊ- 

ἄοπιμῃ ἀιχ 48]. --- -ᾧνος. 
475. 501. --- ἑταῖρον (Δυϊο- 
τηο 0185) ῬΌΡρΟ. --- “αέρκεος 
υἷός ΠΊ9Θ7. Ῥ 4067. 

᾿Δλκιμίδης Μέντωρ χ 250. 
Ἄλκιμος, ΔΟΙΝΠ 5 δυσῖσα 1 592. 

281. 346. 800. Η: 3.889. Χ 2574. -- ὄξος Ἄρηος 2 414. 
115: --- σοπ: Γ' 87. 289. 421. 
4258. Ζ 813. Η314. 388, 400. 

--- 2) Μεηίουὶβ ραὶ. Ὗ. νοῦ. 
φιδθοθᾷ. 
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᾿Δλκέψοος, Ναιβίιῃοι ἵ,, Βομοσῖαθ 'ἅλυβας, ντος, ὉΡ08 (δε ροβίθα 
Β., 66. 185. 298. 808. 382. 
346. 9' 25. ὅ9. 94. 235. 570. 
899. 1 947. 361, ν 8. π17|. 
- ᾿ἀλκινόοιο, ξ 3802. ἡ Τὸ. 
182. ϑ' 118. 418. ν 28 εἰ ο. 
δαΐφρονος, μεγαλήτορος, μέ- 
νος εἰ παῖς. --- ᾿4λπινόου 
ξ 139 ϑυγάτηρ (Νααβῖοδϑ), 
η 22. 82. λ 846. --- ἀαί. ἡ 
10. 1 87. 62. --- ἀοο, ἡ 50. 68. 
141. ὃ' 581. 469. --- νοῦ. ἡ 
159. 208. Υ. κρεζον. --- ἀμύ- 
μονος παῖδες (1,Δοάδηηδ8, 
Βα]ϊοβ, ΟἸγέοπϑαβ) 9.118. 418. 
- δαΐφρονος 9' 8. 18. 66. --- 
ϑεῶν ἄπο μήδεα εἰδώς ξ 12. 
- ϑεοειδης ἡ 291. --- ϑεοεί- 
κελος 9206. --- κρεῖον, πάν- 
τῶν ἀριδείκετε λαῶν ὃ" 582. 
401. ε 2. λ 885. 3578. ν 38. -- 
μεγαλήτορος ξ17. 106. 219. 
299. ἡ 8ῦ. 93. 9 4604. --- μέ- 
νος ἡ 110. 178. 9. 2. 4. 385. 
421, 428. ν 20, 24. 49. 64. --- 
παῖς 8. 180. 182, 148 (1,Δο- 
ἀδπη85). 

᾿Δλκίππη, Ἠδίθπδθ 8Δη 01}, δ 124, 
᾿ἡλαμαίων, ΑἸ ϊαγαὶ ἔς, ο 2348, 
᾿Δλαμάων, ονος, Θεστορίδης, 

860. { 394. (ὁ6ο. ἃ ϑαγρβάοῃ.) 
᾿Δλεμιήνη, ἈΠΡΕ γγ ΟἿ 8. ἸΧΟΥ, 

1 366 Βογου!β τῇ. 7119, -- 
Τ' 99. β 120. --- σεοη. “Ξ’ 323. 
Τ΄Ί19. --- ἀοο. 2 206. 

᾿δλκυόνη --Ξ- (Ἰεοραίτα, πχοῦ Με- 
Ἰφα ΤΊ, δος, 1502. 

᾿Δλόπη, ἀἴιῖο ΑΟΠ1115, δοο. Β 082, 
Ἄλλος, ΤΠΟΒβα δ τι. ἈΘΏΠῚῚ 51- 

᾿εοίᾶ. 800. Β 682, 
Ὡλοσύδνη, Ἀτηρ Εἰ ἰνῖτ65. οοσπο- 

τήθῃ, βσϑη. δ᾽ 404. 
'"Ἄλτης, ΤιεἸεσυτι Βεχ, Χ' ὅ1]. 

ϑυγάτηρ ᾿Ἄλτεω Οἰχοίήϊος, 
ΤΥ οδ 0 Π18 ταδί.) Φ 86. --- ϑυ- 
γατ, Ἄλταο Φ 85. 

Μοιδροπίμμη), σϑπ. ὦ 304. 
᾿Δλύβη, ἃ, ΗαΙσοπιπι, ὅϑεν ἀρ- 

γύρου ἐστὶ γενέϑλη, σ6η. 
Β 857, 

᾿δλφειός, ἘΠ4 15 Πανία5, λφειοῖο 
Β ὅ92 (πόρον). 4 1726. 
᾿ἀλφειοῦ Εδ45.--- ἀαἱ. 4112. 
128, 

᾿Δλφειός, ΟΥβι!οο! ρ., γ. 489. 
ο 187. 

᾿Δλωεύς, ῆος παῖδες Θίὰ5. οἱ 
ἘΡΠία!θ5 Εἰ 386. -- παράκοι- 
τις Τρῃϊπιοά οἷα 1 906. οἴ, Ἦε- 
ρέβοια. 

᾿Δμαζόνες ἀντιάνειραι Τ' 189. 
αοο. Ζ 180. 

᾿“μάϑεια, Νευεῖβ Σ 48. 
᾿Δμαρυγκεΐδης Διώρης Β 622. 

- δος, 2517. 
᾿Δμαρυγκεῦς, ἕος, Ἐρει5, 8οο. Ψ 

090. 
᾿Δμισώδαρος. ου υἷες (Αἰγτηηῖι5 

οἱ Μαυὶβ) Π 828. 
᾿Δωνισός, ἴῃ Οτεία, ἐπ᾿ Δ.ῳ τ 

188, ἴοὶ σπέος Εἰλειϑυίης. 
᾿Ἄμοπάων, ονος, Πολυαιμονί- 

δης, δος. Θ᾽ 270, (οοο. ἃ Τφι- 
ογ0). 

᾿Δμυδών, ὦνος, α. αὰ Ακίυπι 
518, βεη. Β 849. Π 288. 

᾿Δμυϑάων, ονος, Ὀτειμοὶ οἱ ΤΥ- 
ττιβ ἴ,, ἱππιοχάρμην 1 259. 

᾿Ἀμύκλαι, Τιδοοηῖοα Μρηρὶδὶ τ.» 
αοο. Β ὅ84. 

᾿Δμύντωρ, ορος, Ὀρμενίδης, 
σεη. 1 448 (ΡΠοεπίοϊβ. ρμαΐ.). 
ΚΏ00. 

᾿ἀμφίαλος, Ῥοϊγπεὶ ἔ,, Ρῃαθακ, 9' 
114. 128. 

᾿ἀμφιάραος, ΟἿο}15 ἔ., ΑἸοτηδ60- 
πἰβ Ρ., 9 253. --- λαοσσόον 
ο 244. 

᾿Δμφιγένεια, Νερίοτίβ α., Β 598. 
᾿Δμφιγνυήεις Ἥφαιστος ᾽Σ 614. 

-κλυτός ΣΘΊ4. -- περικλυ- 
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τὸς 4 607. Σ' 588. 598. 402. 
587. 890. 9. 900. 849. 957. 

᾿Ἀμφιδάμας, αντος Καὶ 209. -- 
Κυϑηρίῳ Καὶ 268. -- παῖδα 
ἤά.ντος οος. Ῥαϊγοοϊι5 Ἦ 81. 

᾿“ἀμφιϑέη, ΑὐἱοΙγ οἱ ἀχον, τ 410, 
᾿Δμφιϑόη Νογοὶβ Σ 42. 
ἤμφιπλον Μερε5 οὐο, 9198. 
᾿“ἡμφέλοχος, Ἀτηρμϊαναῖ ἴ., 9 348. 
᾿“μφίμαχος. Οἰδαιὶ ἢ, Β 850. - 

σοη, Ν 208. --- δοο. Ν 188 
(χαεπι οοο, Ἠθοίον). 195, -- 
μεγαλήτορος Ν 189. 

᾿Δμφέμαχος, ΝΟΙΊΪΟΠΪ5 ἴ., Οδγθτ 
ἀυχ, Β 870. 871. 

᾿Ἀμφιμέδων, ῬΘΠΘΙΟΡ 65. ῬΥΌΟΙΙ5 
χ 242. 271 νυἱπονδί Τε]θτηδᾶ- 
οἴ πη. --- σθῃ. ὦ 120. --- δος. 
,Ἱχ 284 (οοῦ. ἃ Τ᾽ Ιομι86}η0). ὦ 
108 ἀγαλλυτὸν παῖδα ἤῆελα- 
νῆος. --- νος. ὦ 106. 

᾿ἀμφινόμη Νογοὶβ Σ 44. 
᾿Δμφένομος, Νιεὶ ἔ,, πῦ94. Ζου- 

λιχιεύς πὶ 8596. ς 590, τιηι18 
6 ῬΘῃθΙοροβ. Ρυοοὶβ, πὶ 90]. 
894. 406. ς 119 (οοοἰαϊιν ἃ 
Τοοθοθο 159 οὗ. χ 94.) ς 412 
(Νίσου υἷος). υ 344. 2471. 
χ 89. --- σοη, 'π οὐ ς 990, 1ῃ 
τὸ ς 424, -- ἀαί. χ 90. -- 
γος, σ 125. 

ἴάμφιος, Μετορὶβ ἔ., Β 830 (οεο. 
ἃ Ὀ᾽οπηοᾶθ « 9595). 

ἴάμφιον, ϑεϊαρὶ ἴ., οςο. Α͵ᾶὰκ Τε- 
τη. Ε 612, 

᾿Δμφιτρίτη, ης 56ῃ. γ 91]. 
ἀγάστονος μ' 97. τς ἘΣ οἰκὸς ε εξ 

422. ---- χυανώπιδος μ θ0. 
᾿φμφυτρύων, ὠνος. Ἠδτοι 5 Ρ.; 

σ6η. Ε 392. 1 266. 270. 
᾿Δμφίων, ἘΡβοσιπι ἀπκχ, Ν᾽ 692. 
᾿Δἀμφίων, ονος, Ἰασίδης, ΟὨΪο- 

τἱ ἀ15 Ὁ.., Ογοπουηθη. Βοχ, βϑῃ. 
1 383 

᾿Δμφίων, ονος, Τονὶβ 6χ Ἀπίΐορα 
ἴ,, δος. 2 2θ2. 

ΙΝΘΕΧ. 

μφοτερόν, Τ,γοΐππι οοο. Ραίτο- 
οἷὰβ Π 415. 

᾿ἀναβησίνεως, Ρ)ιδθᾶχ, ἅ) 118, 
᾿ἀνδραιμονίδης Θόας Η 168. 
᾿ἀνδραίμων, ονος, ΤΠοδμτΐ5. ρ., 

Αδιο]οσαμη ἀὰχ, σοι. Β 6538, 
ΝΏ16, Ο 381. ἃ 499. 

Ἀνδρομάχη. Ζ 408. Ρ 208. -- 
Ηδοίου 5 ἄλοχος πολύδωρος 
Ζ 39. --- ϑυγάτηρ. . Ἠετίω- 
γος Ζ 395. Θ 187. ----λευκώλε- 
νος 2571. 4.728. 8οο. Ζ971. 

Ἴφνεμοι. Βοτοαβ οἱ Ζθριιστιβ ἊΨ 
220. --- ἀαὶ, Ψ' 194, 199. 

᾿ἀνεμώρεια, Ῥῃοεῖο. ορρ.; 86ς, Β 
521. 

Ἄνϑεια, Μεββθηΐδ ἃ βϑιη ΘΠΠΒΟΒ 5 
Ὁ1Ὸ05; βαϑύλειμον 1151. 293. 

᾿ἀνϑεμίδης Σιμοείσιος, ἃεο. “7 
488. 

᾿ἀνϑεμίων, νος, Ῥαΐ. Β΄ πιοϊδιὶ, 
σθῃ. Ζ 479. 

᾿Ἀνθηδών, ὄνα 
Βοροίϊαε Β 508, 

ἼἌἌντεια, Ῥτοοῖϊ αχον Ζ 160. 
᾿ἀντηνορίδης. - δαοὸ “δάμαρτι 

((μδοαϊοδο) ΓΊ22. ν.᾿2γήνωρ. 
(ἀκάμας, ᾿Αρχέλοχος » “Ζημο- 
λέων), Ἑλικάων. ᾿φιδάμοας. 
Κόων. (Δαοδάμας. .) “«Ἱαοδό- 
κος. (Πήδαιος.) Πόλυβος. --- 
860. ΡΥ, 4 59. 

᾿Αντήνωρ, ορος, Ττοΐδπιβ 58- 
16η5. Ἐ7Ὲ5 ΠΠ1Δ ν. Ῥγδθο. νοο., 

Γ΄ 262. 912. θη. Β832. Ζ169, 
199. Ξ 408. Ο517. Ὑ 896. 
-- ᾿ἀντῆνορ Η 857. --- ἀγαυ- 
οὔ Φ ὅτ9. -- Θεανώ .. 
ἄλοχος 4. ἱπποδάμοιο Ζ 299. 
ἱπποδάμοιο Ξ' Ξ 4135. -- πε- 
πνυμένος Γ 148. 208. -- Η 
817. ---. υἷξο (ρΒΙ ἀδπιὰβ οἱ 

ἐν 4. 262. --- υἷόν (Α56- 
ον.) Φ 540. 

ἀπο νειὰ Απιοϊγοὶ (,, ΟΠ χὶδβ τη. 
λ: 85. 

ἐσχατόωσαν 



ΙΝΘΕΧ. 

Ἴἄντικλος δηὰο ᾿ἴβθθο ἱπο βὰ5 
[δ 286]. 

᾿ἀντίλοχος, Ναβίονϊβ ἴ., 4 457. 
Ἑ δτῦ. 580. 684. 589, Ν 545. 
550. ,Ξἰ 518. Ο 579.. 585. 
Π3171. Ῥ3718. 694. 1τ04. Σ᾽ 2. 
82. Φ' 402. 423, 429. 785. 
γ112. --- ᾿ἀντιλόχοιο Ν 584. 
ὅδο. Ψ 612. ὦ 78. --- ἀαί. 
Π| 820. Ψ' 425. δ56. 567. --- 
ἀοο. Ν᾽ 98. 479. Οὔθ8. ΨοτΤθ. 
ὃ 202. --- νος. Οδ69. Ψ 806. 
425..459. 558, θ02. 190 εἰ διο- 
τρεφές εἰ πεπνυμένε. --- ἀμύ- 
μονος Ψ ὅ22. δ 187 (οοοΐδ. 
ἃ0 Μεϑημοηο). 1 4608, ὦ 16. --- 
δαΐφρονι Ν᾽ 418. --- διοτρε- 
φές. Ρθ85. 1581]. --- ᾿4.οἱο 
ἑταίρῳ Νοήμονι Ψ 612. --- 
μενεχάρμης Ν 396. Ο 582. 
Ψ' 410. --- Νεστορίδης Ζ 58. 
560. Ψ' 854. --- Νέστορος 
υἱός ΒΕ 565. Ν 400. Ψ' 801. 
541. 766. εἰ ἀοο.  658.--- Νη- 
λήιος Δ 514. --- πεπνυμένος 
Ψ' 586 εἰ νος. Ψ' ὅ70. 

Ἀντίμαχος, οιἱο. Ττο͵άπὰβ,) Ὁ. 
ΗΙΡΡοΙοοΗΙ, ΗἸρροιηδοῖὶ, Ρι- 
βδηατσῖ, ρθη, “ 123. 132. 198. 
Μ 188. 

᾿ντίνοος, ἘᾺΡῚΠ15 ἢ., Ῥεῃο]ο- 
Ρ65 ρτοουβ, β 84. 801. δ 628. 
719. ρ 9514, 594, 405. 445. 
458. 478. 600. ς 50. 65. 78. 
118. 290. ν 275. φ 84. 143. 
1607. 186. 209. 287. χ 49. (αῦ 
ΟἹῖχο οοο. χα 22. ὦ 424). -- 
56π. ἴῃ οὐ ὦ 424. Ἰηδτο β321. 
0 464. ς 84. --- (αἱ. ς 292. 
χ 8. --- δες, δ 631. π.417. 
9 396. 414. 476. φῇ τ ἅγεο- 
ειδέα, ὦ 179 βασιλέα. --- νος. 
α 8389. β130. 8510. δ᾽ 632. π 
Αἰϑῦβριν ἔχων, κακομήχανε. 
9 3581. 397. 483. φ 312. -- 
Εὐπείϑεος υἷός α 888. δ)641. 
Ἠοπιογ. 
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660. π 868. ρ 477. ς 42, 284. 
υ 210. φ 140. 256. 

᾿ἀντιόπη, ΑΞορὶ ἔ,, ΑΠΠρΡΗϊοπἰ5 
οἱ Ζεί μοὶ τη... 8οο. 2 2θ0, 

᾿Δἀντιφάτην οοο. 1ιδοπίοιι5 7 
191. 

᾿δντιφάτης 1, Δοδίνυθο, --- ἅταο 
κ106. 199. --- τῆα κα 114. 

᾿ἀντιφάτης, Μεϊαπιρὶ ἔ,., ΟἿ 15 
Ρ.: ο 343. --- 8οο. 0 242. 

᾿Ἀντέφονος, Ρυϊδηηὶ ἔ., δοὺ. ὦ 
200. 

Ἄντιφος, Αδαγριῖὶ ἔ., αἰχμητής 
β΄19, ἃ ὕγοϊορε ἀενοταίυϑ. 

Ἄντιφος Ππαορηβὶβ ρ θ8. 
Ἄντιφος Πριαμίδης νόϑος, 4 

489 (οοο. Δπιρμαπι). 4 104. 
-- δοο. “4 101. (οοο. 80 ἀρἃ- 
τη ΘΙ ]η0Π6) «109. 

Ἄντιφος, Ταϊαριμθη δ ἔ., Μβοπαπι 

αὺχ Β 864. 
Ἄντιφος, ΤῊ 6554}1., δυο 15 πὸ- 

Ῥο5, ἀυχ ᾿πβ]ἀποταπὶ αγϑθοο. 
Β θ18. 

᾿ἀντρών, ὥνος, ΤΠο558|146 ἀγ- 
χίαλον Ὁ. ΒΘ97. 

᾿Δξιός Ῥαρομῖίαε ἤωυν. εὐρυρέ- 
εὕρος, Ῥϑὶ. α Ρεσίθοθα Ρεϊθρο- 
πἰβ ὦ 14]. --- ρεῃ. .Β 890. 
[Φ 158.] --- εὐρυρέοντος Β 
849, ΠῚ 288. Φ 157. 

Ἄξυλον, Τευϑρανίδην, Αὐῖδῦδο 
παϊαμη οος, ὨΙοπιοάς5 Ζ 12. 

᾿“παισοῦ δῆμος Ὑτοΐαπ. Β 828. 
γ. Παισός. 

᾿Δπειραίη γρηῦς -Ξ 
ἄπ ἢ ὃ. 

᾿“πείρηϑεν η 9. 
᾿Ἀἀπισάων, ονος. ἹἹππασίδης, 

ατδθοιβ, 8οο. Ρ 3848 (ο6ο. Ὁ 
ἈΑφθῃθᾶ.) 

᾿πισάων Φαυσιάδης, Ττοΐαι. 
- 6εη. “4 582. -- δος, “ 578 
(οεο. δ Ευσυρυ!]ο.) 

᾿πόλλων, ὠνος 4380. 603. 827. 
4607. Ε 433. 451. 445. Η20. 

26 
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81. 272, Θ 811. ὅ40, 2117. 
84. Ν᾿ 827. Ο 3296. 826. 960. 
521. Π 610. 708. 725. 728. 
845. Ῥ 822. ὅ82. Σ᾽ 484. 
Υ 448. Φ ὕὅ88. ὅ96. 6004. αὶ 
203, ἁ 2902. 8588. 660. 80. 
4218. 608. 9 227. 488. ο 245. 
252. φ 998. 964. χ 1. --- Θεη. 
Φ 218. ξ 162. ν 198 ((ὑρεύς, 
Ματου). οδ26 τάχυς ἄγγελος, 
κίρκος. τ 80. --- ἀαϊ, 4 818. 
πο δοο. Ο 149. 220. Π 666. 
Φ 228. 490. --- νου. Β 57]. 
4.288. Η132 [Π97.] δ᾽941. 
η 511. ρ182, ς 285. ω 916. 
ΒΘΙΠΡΘΡ ᾿Ν80 βισποίατα αἱ γάρ, 
Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4“ϑηναίη 
καὶ Ἄπολλον. ---- ἄναξ Ο 259. 
Φ 461. 9 329. 599. ραπ. 4 75. 
1 560. ἅκαι. 4 86. --- ἄναξ 
Διὸς υἷος Η 28. 87. Πϑ80Άά. 
ΨΊΟ03. --- ἀργυρότοξος Β 66. 
Ἐ, 449. 700. Η ὅ8. Καὶ 515. 
(Ὁ Πῦ8. ἡ 64. ο 410. ο 351. 
οἵ. Ῥνγδθίθγθα ᾿ἀργυρύτοξος.--- 
αὐ ύξασος 1.405. -- διέφιλον 
4.86. --- ἕκάεργος 4 479. 
Ἑ 489. 1 ὅ64. Ο 248. 258. 
Π 94. [ὃὈΡ 85]. Φ 46]. 478. 
Χ 220. 9 828. -- ἑκατηβελέ- 
ταο ἄνακτος 4 15. --- ἕκατη- 
βόλου 4870. ΒΕ 444. ΠΤ11. 
νυ 218. δοο. Ρ 838. νοῦ. 9399 
ἄναξ. ---- ἑκάτοιο ΗΙ88. Ὑ295. 
-- ἑκηβόλου 414. 878. αι. 
4 488. Π 518. Ψ 872. δοο. 
4191. --- κλυτότοξος ο 498. 
εὐ ἀαὶ. 4101. 119. φ 207 οἱ 
800. Ο 55. --- λαοσσόος Υ79. 
- λυκηγενέι πλυτοτόξῳ Ζ 
101..119. --- Διὸς υἱὸς ΠΊ20. 
Ρ 8206. Υ 82. ' 834. δοο.Α, 
21. -- Φοῖβος εἰο. ν. ἢ. ν. --- 
χρυσαό εν Ἑ δ09. 

᾿Δραιϑυρέη, ἃ τρῖνα Αβ τη θτηπο- 
Ὠἶβ α., ἐρατεινήν Β. 511. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

᾿Δργεάδης Πολύμηλος, Δοο. Π 
Α17. 

᾿ἀργείη ν. Ἑλένη, Ἤρη. 
᾿Αργεῖοι Βὶ 159. 838. 802, 394. 

7206. 4 δ06. Εὶ 498. 699. 
Ζ. 107}: ΘΙ Αἰ 10. ΤῊΝ ὉΠ. 
“4 215.ὄ Μ' 8. 16..37. [178.] 
415. Ν 8985. ἐΞ 8. 440. Ο812. 
θδῦ. Π 69. ΡΊΘ2. 917. 9521. 
Τ᾽ 250. Ψ 448, β1τ8. 8.502. 
1 485. μι 100. ο 119. ς 259. 
τ 120. --- ἀργεέων 4 19. 
119. Β79. ΓΊ9.227. 4200. 
Ζ 189. Η 128. Θ 889. 117. 
86. [59.] 208. ὅ22. Καὶ 88.190. 
195. ὅ99. 899. 4 2706. 402. 
587. 067. ΜΗ 14. 240, 269. 
441. Ν 670. 769. 998. 4560. 
Ο 8606. 498. ὅ95. Π17. [99.] 
271: Ρ΄105:.,248.. δὅθθε 508. 
6069. Σ᾽ 449. Τ' 286. Χὶ' 89. 
8578, Ψ' 457. 484. 498. 578. 
617. 4. 108. 298. 779. α 61. 
8411. δ᾽ 172..300.. ΒΕ ΕΡηΟ. 

518. 578. κα 15. Δ 869. 
5234. ὦ 62. --- ἀργεέοις Τ' 
287. 2] 510. Θ 86. [467.1 Καὶ 
9250. Ψ' 588. γ.138. -- 40- 
γείοισι 44882. 445. Β 109. 
158. 215. 274. ϑ΄5ν Β.9. 
51. 7790. 888. Ζ 66. Η 128. 
Θ. 414. δ41. 110. 518. 647. 
680. ΚΙ51.] 453. 4. 121. 184. 
ΜΙ 298. Ν 417, 828, Ξἰ 98. 
391, 458. 486. Ο 216. 880. 
856. 726. 11 32. 129.. Ρ' 151. 
Τ' 122. 124. 175. ὦ 429. Ψ 
211. 450. 471. 470. 620. 657. 
7006. 752. 781. 786. 801. 890. 
γ 129, 309. 879. 2 5800. 518. 
ςοδ. ο 240. --- Φργείους 
Γ' 99, Ε 691. 712. 828. Η18. 
Θ᾽ [188.1 601. 1 338. 652. 
Κὶ 45.201. 4 10. Ν 45. 351. 
678. 811. Ο 8. 560. 1' 185. 
Φ' 669, ὦ 898. δ᾽ 258. --- 



ΙΝΘΕΧ. 

νος. Γ82. 4234. 787.Θ 2328. 
Ν 9ὅ. ΞΞ 864. Ο 502. Τ 84. 
ω ὅ4 κοῦροι ᾿“χαιῶν. --- -- αἰχ- 
μητάων Θ᾽ 472. ὦ 8ι. 
ϑωρηκτῇσι Φ 429. -- ἰόμω- 
ροι 4 342. [5 419. --- φι- 
λοπτολέμοισι Τ 269. --- χαλ- 
κοχιτώνωψ 2285. Μ 354. 

᾿ἀργειφόντης 3 182. καὶ 802. -- 
800. 4. 108. --- διάκτορος 
Φ 497. 2. 339. 8578, 389. 410. 
432, 440. ε 48. 75. 94. 145. 
3. 588. ὦ 99. ἀαί, Β 108. δοο. 
α 84. ἐύσκοπον 3. 24. 109. 
α 38 Ἑρμείαν. --- ἐυσκόπῳ ἡ 
137. --- κρατύς Π 181. 
3545. ε 49. 148, --- γρυσύρρα- 
πις κ 591. 

Ἄργισσα, ὙΠοΒ55Α]ῖδ6 π., δος. Β 
738. 

Ἄργος, ατδθοῖα, δεη. ΠΟ. Ν 
227. Ξ 10. ᾿ἀχαιικόν δες, 1 
141. 288. ἱπποβότοιο Β 287. 
1 2406. ὃ 99. πολυπύρῳ Ο 
572. -- 2) ῬεΙοροππεβιβ, ἀδί, 
ὃ 174. ᾿Δἀχαιικοῦ γ 251. ἵπ- 
ποβότοιο Ζ 152. --- 3) Αρα- 
τηθτηηοπἶβ, σοπ. Ν᾽ 679. γ200. 
πολυδέψιον δος. Ζ 17]. -- 
4) Ὀϊοτηραϊβ, σθῃ. ο 224. φ 
108. ἅαι. Ζ 224. Ξὶ 119. γ 
180. ἃεο. Β 589. ἵππόβοτον 
866. ὁ 299, 274. --- 8) ΑΘΠ1Π15, 
Πελασγικόν 800. ΒΟΒ1. κλυ- 
τόν δου. 2, 451. 

Ἴλργος ταοοῖα γε] ῬΘΙΟΡΟΠΗ 6508, 
56η. Η 8608. ἱπποβότῳ ὃ 562. 

- ἀταθοῖα νοὶ Αρϑιηθιηηοηΐδ, 
ἀαι. Β 108. 

-- ἀταροῖα σοὶ Ῥβίροπμπθβ. σε] 
Αρδτη,, ἀαὶ, «4 30. δος. Β 
110. 1 22. ἵππόβοτον δοο. 
Ο 80. 

᾿ πς- ΡΕΙΟΡΟππ65. σαὶ ΑρΘΠΊΘΙΠΗ.; 
᾿Αχαιικόν, ἀος, Τ' 115. ἵππο- 
βότοιογ 26. 
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Ἄργος αταροῖα νοὶ] ΑΘ Β1}}15, Ββ6ῃ. 
Οϑ7. ἀαι, Ζ 456. ἱπποβότοιο 
1 829. 

Ἄργος ἵππόβοτον καὶ ἀχαΐίιδα 
καλλιγύναικα ἘΝ 7. 258. 
Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος 
[α 844. δ 720. 810.] ο 80. 
Ἴασον᾽ Ἄργος το. ς 340. 

Ἄργοςδε (ατς.) Β 548. 
Ἄργος, ὕἰχὶ5 οαπὶβ ο 292, 800. 

- δοο, ἡ 520. 
᾿Δργυρότοξος Ε 517. --- νου. 4 

87. 451]. Φ 229. ὦ 56. 
᾿᾿ργὼ πασιμέλουσα μ 10. 
᾿ἀρέϑουσα, ἡς, κρήνῃ ({1π86.} 

ν 408. 
Ἴάρειον τεῖχος ὙΠΘθάταπ “7 407. 
᾿Αρείων, ονος, δῖον Ψ 540 

(εαασπι ἈΑἀταβι!). 
᾿δρετάων, ονος, δῖον οοο. Τευ- 

οον Ζ 91]. 
᾿Αρηέϑοος, Ῥ. Μεπεβίμ!! Βοροίϊ 

κορυνήτης Η 10. --- σεη. Η 
8, 157. (οοο. ἃ ΤιΥΘαΓρῸ 149) 
138. 

᾿Δρηΐϑοον, Βμίσταὶ ϑεράποντα, 
ἈΘΠ11165 οος. Ὁ 487. 

᾿φηίλυκος, Ῥγοί ΠΟΘ πουΐβ ἢὉ.; 58}. 
ΞΞΙ 451. 

᾿Δφηίλυκος, Ττοΐ.», 5οη, Π.808. 
φήνη, Νεβίου!β ἃ.» βϑῃ, 4729, 

ρατεινήν ΒΌ59Ι]. 
ἔάρης 4 439. Ε 363. 8385. 5663. 

592, 594. 004, 851. ΝΊ27. 
00. Ὁ 115: ΣΘΊ 6. Ὁ 91. 
138. 358. 2. 200. 9' 5959. 965. 
1 537. ξ 210. -- ἬἌφηος Ὶ λ. 
128. 4734. 53 149. -- Ἄρεος 
2441. Τ' 41. 9' 261. ---Ἄρηι 
Ἐ 099. 829. 841. 4 6004. Ο 
110. ---Ἶρ εἰ Β 479. -Ἴάρει 
Ἐ 151. Φ 4831. 9' 276. 
Ἄρηα Ε 390, Τ02. 162. 854, 
827. ὃ. 380 ὠκύτατον ἐόντα 
ϑεῶν. 545. 518. σ- Ἄρην Έ 
909. --- ἦρες, Ἄρες Εἰ 81. 

26: 
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455. --- ἀΐδηλον ὃ 809. -- 
ἀνδροφόνοιο 4 441 (κασι- 
γνήτη ἑτάρη τε Ἔριδ).:--- 
ἀτάλαντοι [ρηι διηΐί Αἰνείας, 
Αὐτομέδων, Ἕκτωρ, “Μέγης, 
Πάτροκλος, Πυλαιμένης. -- 
ἀρ: πολέμοιο Εἰ 888. 863. 
Ζ 208. - βριήπυος 09. 
- βροτολοιγός ΒΕ 518. 840. 
Ν 298. φσϑη. Θ᾽ 849. ἀαι. 4 
505. Μ 130. ' 48. 9 115. 
866. Ε 909. Φ 421, --- βρο- 
τολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσι- 
πλῆτα Ε51. 456. --- δεινὸς 
ἐνυάλιος Ρ211. - ἐγχέσπα- 
λος Ο θ0ὅ. --- ϑεράποντε 
Τ' 47 (Ῥ᾽οπιθάθβ οἱ ὕὉΠ1Χ65.) 
Δεράποντες 5υπηΐ Α͵δ065Θ 79. 
ἸΊ. Ὡδπαὶ ΒΆ110. ΒΥ. 
Η882. Ο 188, Τ' 18. --- ϑοῷ 
Ἐ 480. Θ 215. Ν᾿ 298. 328. 
Π| 184. Ῥ΄2. 5986. --- ϑοῦρος 
Ἐ 507. «ὦ 498. δεο. Ε' 80. 85. 
855. 404, 880. 904. Ο 127. 
142. Φ 406. --- κορυϑαΐολος 
Υ 38. --- κρατερῷ Β 519. --- 
λαοσσόος Ῥ 898. --- μιαιφό- 
ψος Εἰ 844, ᾧ 402 .--- ὄβριμος 
ΒΕ 845. Ν 444. 921 βριήπυος. 
0.11». 1018. ῬΌ29. -- ὀξος 
Ἄρηος ΠΟΤῚ ΠΗ Ἄάλλκιμος, 
᾿Ἐλεφήνωρ οἹκετάων, Δεον- 
τεύς, “Δικύμνιος, Ποδάρκης, 
Πύλαιος. --οὐλος Ε46]. 806. 
Ἑ Ἴ:1. --- πελώριος Ζ 208. 
-- ταλαύρινον πολεμιστήν 
Ε 289. Ὑ 18. ΧΙ 267. τ--πτολί- 
πορϑονῦΎ 1652. -- δινοτόρος 
Φ 802. -- ᾿Δἀσκάλαφος καὶ 
Ἰάλμενος, υἷες Ἅ, Β 512 εἱ 
806, 1 82. --- χάλκεος Εὶ τ04. 
859, 866. Η 140, --- χρυσή- 

. ψιὸς 280, 
“ρήτη, ΑἸοϊποὶ οομυχ, ΒΠΘχο- 

ΠΟΥῚ5 ἢ, ἡ 54. 231. ὃ. 438, 438. 
Ψ θθ. --- σεη. ἡ 142, --- ἀαι. 

ΙΝΘΕΧ. 

ν 91. ---δοο. ἡ 66.141. ὃ 429. 
νοῦ. ἡ 146. --- λευκώλενος ἢ 
3989, 385. λ 888. 

᾿Δρητιάδης Νῖσος, 56ῃ. πὸ 395. 
[ς 413]. 

[άρητος, Ναεβίουβ ἢ, γ 414. 440, 
ἼἌρητος, οιο, 5εη. Ρ 517. δος. Ρ 

ὅ90 (0606. ἃ0 Αὐϊομηθαοπίρ), 
-- ϑεοειδής ΡΑ9Α. 

᾿ἀριάδνη. καλλιπλοκάμῳ 2592. 
- καλὴν, κούρην Μίνωος 
1921. 

εἶν ̓Δρέμοις, ὦ ὅϑι φασὶ Τυφωέος 
ἔμμεναι εὐνᾶς Β 188. 

᾿Δρίσβας, αντος υἷος --- 1,εο- 
οὐἰίυ5 845. 

᾿Δρίσβη, Ὑτοαάὶβ τι. αἱ, Ζ 18. --- 
δοο, Β 8860. Φ 43. ---᾿ἀρίσβη- 
ϑὲεν Β. 838, Π 90. 

᾿ἀρκαδίη, δος, Β 003. 
᾿ἡρχάδες ΒΟ6Ι1. Η184. 
᾿ἠρκεισιάδης, δαο -ε- [,Δϑγίθ5. 

Θθη. δ᾽ 750. --- δος, ο. “αέρ- 
τὴν ὦ 2τύ. --- νοο. ὦ 517, 

᾿Δρκείσιος, ΤιοΥι15., πὶ 118. -- 
Θοη, ἕξ 182. 

"Ἀρκεσίλαος, Βοθοίοταπι ἀπχ (οὗ, 
Ο 880). Β 495. -- ἃοο. Ο 829 
οὐς, ἃ Ἠβδοίογθ. 

ἼἌρκπτος. 5ϊάυδ, ἃοο. ἣν καὶ ἅμα- 
ξαν ἐ. κ. Σ 481. ε 272. 

Ἅρμα, Βοφροιΐδε νἱοιβ,8οο. Β499. 
Ὡ“ρμονίδης, εω, τέκτων, Ρ.Ῥὶιε- 

ΤΘΟ]}, ρσοη. ΒΕ 60. 
᾿ἀρναῖος --- Ξε ΤοΟρι6. ὃς 
Ἄρνη, Βοροίϊδ6 α.. 4αἱ. Η9, --- 

πολυστάφυλον Β 501. 
ἼἌρουρα, ξείδωρος Β ὅ48. 
“ρπαλίων, ῬυΠΔοπΊ 5 ἔ,, ἃ Με- 

γίοπθ οοο, Ν᾿ 644. (651). 
“Ἄρπυια Ποδάργη ΠΊδ0. 
“Ἄρπουιαι α 2341. ξ. 5171]. υ 77. 
᾿Αφσίνοος, δ6ῃ. Δ 626 Ἠβεοδπιο- 

465 
᾿ἀρτακἕη, κρήνην Τ,ΔΟ5ἰΓΥ ΘΟ ΠΆΠΙ, 
108 



ΙΝΘΕΧ. 

Ἄρτεμις Ε ὅ8. Τ᾿ ῦ9, λ 824, -- 
ἀαῖ. ο 410. 957. 1 4. ν 00. 
-- νοοοὺ 6]. -- ἁγνή ε 129. 
ς 202. τ7]. -- πότνια ϑη- 
ῶν, “ἀγροτέρη [Φ πὰρ ῖ -- 
υπλόκαμος υ 80. ἰοχέ- 
αιρὰ Εἰ 88. 447. Ζ 4528, γΥ 39. 
11. 2. θ06. ξ 102. 1 172. ὁ 
418. --- κασιγνήτη Ἕκάτοιο 
Υ ΤΊ. --- Διὸς κούρῃ μεγάλοιο 
ξ 151. (εἴ. 1586). πότνα ϑεά, 
ϑύγατερ Διός υθ1. ;-χρύυση- 
λάκατος κελαδεινή Ὑ᾽ Ἴ1Ι εἰ 
σοὺ, Π΄183. χρυσηλακάτῳ ὃ 
122, --- χρυσήνιος Ζ 20. --- 
χρυσόϑρονος 1 538. ε 128. 
-οΟὠὟ, Κελαδεινή. 

Ἄρυύβας, αντος, ϑιάοπῖιβ, σεη. 
ο 426. 

᾿ἀρχέλοχος, Απίοπουῖβ ἵ., Β 823. 
Μ|Ί00. 53 464 ἃΡ Αἴδεε Τε- 
Ιᾶτη. 066. 

᾿ρχεπτόλεμος, ᾿ἸΙφιτίδης, Ἠε- 
οἰοΥἽβ δυνῖσα, 8οο, Θ᾽ 128. 512, 

σαϊῖον Ηβδοίοτν οοο. Δ 301. 
᾿᾿σιάδης ν. ἀδάμας. Φαῖνοψ. 
᾿Ασίνη, Α Αὐσο! ἀ15 τ. 866. Β 500. 
Ἴάσιος λειμών, ἀεὶ. Β 401. 
Ἄσιος, Ὀγπιᾶπιῖϊβ ἔ., Ηδοῦθὰς 

{γαίον, ἀαι, Π 117. 
ἤάσιος. Ησυϊαοὶ ἢ, Ν 8384. ,86η. Ν 

403. ἀοο. 21199. -- ἥρως Μ 
98. --- μέγαν ΜΙ 136. --- Ὑρ- 
τακίδης Β 897. 838. ΝΜ φῦ. 
110. 163. -- Ὑρτάκου υἷός 
Ν᾿ ΤΤ| εἰ δοο. Ν 159 (οεο. 4Ὁ 
Τάομηθπθο Ν 387). 

Ἄσιος οἵ, ᾿ἀσιάδης. 
᾿Δσκάλαφος Ματιῖ8 ἔ,, Βοδοίοτττη 

ἄυχ, Β 512. -- δέῃ. ἽΝ 27: 
-- (αὐ, Ν 520. --- δος, 1 82, 
Ν 418. 518 (ο6ο. ἃ ΠεὶΡΠοθο). 
ΘἽὟ: 

᾿Δσκανέη, ῬΗγγρίαθ α., σεη. Β 
863..ΞΞ ἐριβώλακος Ν 193. 

᾿Δσκάνιος, ῬὨγγσιπι ἄυχ, ϑεο- 

4ρ5 

ειδης Β8032, Απ ἰάδπι (αἱ ἢ, 
ΗΙΡροιϊοπὶβ, Ν᾽ 7192 (8ος.) 

᾿Ασκληπιάδης, ἢ Μδοῆδομ, ἀδὶ, ΛΑ 
614. --- ἀοο. ἐΞ 2. ---- νου. 4204. 

᾿ἀσκληπιός, ν- ῬοάαΙνῖ οἱ Μα- 
ΘΠδοηΐβ, ρθη, Β 181. -- ἀμύυ- 
μονος ἰητῆρος 4194. 4518. 

᾿Ασπληδών, ὄνος, Βοεοίϊαθ τι., 
8οο, Β511. 

᾿Δσσάρακος Ττοῖϑ ἔ,, Ὑ 292. 299. 
᾿Δστέριον, τό, ΤῊ ΘΒΘαΠΪδ6 α., Β 

780. 
᾿ἀστερίς, ἴη5.}α, δ 840. 
᾿Αστεροπαῖος, Ῥεϊοροπῖβ ἢ, Τγ- 

οἷα ἄυχ Ρ 355. Φ 168. -- 
ἀαι. Φ 140. 170. δος. “1102. 
ΡῬΩ17. 851. Ψ' 500. 808. οος. 
40 ΑΘΒΙΠ16 Φ 179. --- (Φ 152]. 

᾿ἀστύαλον οοο. Ῥοϊγροείε5 Ζ 329. 
᾿᾿στυάναξ, ΗδοίοΥ β ἢ. (ΞΞΞ ππε- 

μάνδριος) Χ' ὅ00. δ06. 
δος, Ζ 403. 

᾿ἀστύνοον οοο. Ὀϊοιποάε5 Εὶ 144. 
᾿Δστύνοος, Ῥτοιϊδοῃϊβ ἔ,., ἀαι, Ὁ 

400. 
᾿Δστυόχεια, ῬΗν]Απιὶδ ἔ,, ἐχ Ηεν- 

οα16 ΤΊΘΡΟΙ οπηΐ τὰ. Β 658. 
᾿Αστυόχη, Ἀοίονῖϊ5. ἔ,, 6 Ματίε 
ἈβοΔΙΑρΡΕΪ οἱ δαἰ πηθηὶ τη. Β 518. 

᾿Δστύπυλον Ῥαροπεπι οος, ΑΘἘ11- 
1.5 Φ 209, 

᾿ἀσφαλίων, Μεπεῖαϊ ταϊηἰδίον, δ 
210. 

᾿Ἄσωπός, Βοροίϊδε ἥπγν., Δί, Καὶ 
287. -: βαϑύσχοινον λεχε- 
ποίην 4] 983. -- 

᾿φσωπός, Απιΐορο5 Ρ., σ6ῃ. 1200. 
τη 105. --- σεη. 1504. Τ΄ 136. 

-- 800. 1512. Τ΄ 156. 159. --- 
πρέσβα Διὸς ϑυγάτηρ Τ' 91. 

Ἄτλας, αντος, Ρ. ΟαἰγΡβι5, βεη. 
ῃ 245. --- ὁλοόφρονος α 52. 

᾿ἀτρεΐδης 1) Ασαπι. 4 12. 241. 
808. 9518. 1' 271. 276, 461. 
4 212. 320. Ε528. 2 θ4.1 
9. 89. 300. 339. 516. 648. 4 
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15. 180. 165. 169. 238. Τ᾽ 252. 
272. γ 251. 268. 277. 2) Μεπε- 
Ιδὰ5 Γ' 861. 864, 449. Ν θ0ὅ. 
610. ΞΞΞ 516. Ρ71. Ψ 425. ὃ 
804. ο 102, --- 4τρεΐδαο 
Γ 847 (2), ΗΙ1318. 1669. 4 
2608. 272. Ν 818. 646 (2). Τ 
407 (2). α 95. 40. ν 424 (2). 
ω 85. 105. 191. εἰἅγαμ. ἰπΐν, 
- ἀτρεΐδεω [4 180.1 Π 
706. Ψ 454 (2). δ᾽ 896 οἱ ᾿πΐτ, 
-- Ζερεϊδῇῃ 1) Ἃ 9600. 1 
618. 4. 262 βασιλῆι. 2) Ε 
207. οἱ ἰηΐν. --- ἀτρεΐδην 
Α191. 224, Β 482. ΚΒΙ. Καὶ 
24. γ 198. 804 οἱ ἴηΐν. 
ἀτρεΐδη 4 ὅ9. 122 κύδι- 
στε φιλοκτεανώτατε πᾶν- 
τῶν. 252. 282. Β 226. 243. 
284 ἄναξ. 844. Γ 182 ὦ 
μάκαρ. -μοιρηγενές, ὀλβιό- 
δαιμον. 4208. 818. 950. 404. 
Η 827. Ὁθῆς Θ 298 κύδιστε. 
1.35. 69. ,“ΞΦ 88....1.39.. 1 58. 
181. Ψ' 158. 296. 272. 658. 
ὕΡο 2). δ. 190. 402: 594. 
1 463. ω 24. εἰ κύδιστε οἱ 
“Μενέλαε. -- ἀτρεΐδα 416. 
575. Τ 810. -- ᾿Δτρεΐδαι 
Θ΄261. 1841. --- τρεΐδῃς 
Β 249, Ε 552. Η 518. 470. Ρ 
2490 -- ᾿ἀτρεΐδηῃησι Β΄62. 
Η 851. Χ͵6ΤΙ7. γ 186. ε807. 
9104. τ 188. --- τρεΐδας 
Ζ 457. -- ᾿Δτρεΐδαι γοο, 
417. -- ᾿Δγαμέμνων Β 5177. 
614. ἄναξ ἀνδρῶν 1869, 4 
177. 240. “Ξ 29. 380. Π59. 
4) 688, ᾿ἀτρεΐδεω ᾿ἀγαμέμνο- 
Ψος Β 185. Καὶ 231. εἐ 26θ8. 
᾿ἀγαμέμνονος ᾿ἀτρεΐδαο Α 
209, 9. ΤΤ09. 5 0. 1 
178. 220. 588. ἐξ 197. Τ᾽ 2341. 
ὁ 587. ν 8583. ὦ 20. 102. ἀδί. 
4424. 818. Β 6. 284. 7718. 1 
992. Λ 158. γ 156. 164. ξ 

ΙΝΘΕΧ. 

491. 800. Β 18, 1916. Κὶ 8, 88. 
Ξ 22. Ψ' 486. --- ἄναξ ἀν- 
δρῶν 411. ΒΘ614 εἰ κύδιστε, 
ἄναξ ἀνδ. ᾿4γάμ. 4. ν- --- εὐ- 
ρυκρείων ᾿ἀγαμέωνων 4 855. 
Α11͵, Γ΄ 178. Η 107. 4 107. Π 
218. Ψ' 887. γ 248 εὖ οὑπὶ 
ἥρως οοηϊ. 4102. Η 822.Ν 
112. ο121. ---κύδιστε 4 122. 
Θ 399. --- κύδιστε, ἄναξ ἀν- 
δρῶν ᾿ζγάμεμνον Β 484. 1 
90. 163, 677. 697. Καὶ 103. Τ' 
146, 199. Δ 597. [ὦ 121.] --- 
ἤρως ο 82. 121. ἀαι. 1618. 
---Απενέλαος Γ' 8350. Ε50. 55. 
078. 2 44. Καὶ 280. Ν 598. Ρ 
40. 60. 198. 580. 293. 855. 
401. δ᾽ 185. ξ 470. ο 52. 147. 
0147, δοο. Ν 58]. δ 51. ο 
110. νοο. ΡΙ12. δ΄156. 235. 
291. 916. ο 64. 87. 

᾿ἀτρείων Αφραπιθπιποπ, δει. Β 
192. --- ἀαι. (ὃ 595. --- 8οο. 
“4.887. Β 445. Ψ 238. 

“Ἄτρεύς, Ἀφαπιδπηποηΐβ εὐ Μεπο- 
Ἰαὶ τ. Β 106. - τρέος Β 28, 
600. Γ' 87. 498. 115. Ζ. 40: 
Δ 181. ΡΊ. 79. 89. 558. ὃ 
402. ε 848, λ 486. ---ἀτρέι Β 
105. 

᾿Δτρυτώνη Αἴποπ6, νοῦ. Β 157. 
- Διὸς τέκος Ἔ 115. 114. 
Κα 284. Φ 420. δ᾽ 162. ξ 324. 

᾿ἀτυμνιάδ ης, Πύσων,ἀςο. 581. 
᾿ἀτύμνιον, Ἀτηϊδοάανὶ ἔ., οοο. Απ- 

{ΠΟ οῆι5 11 817. -- 2) Μυβοῃΐβ 
Ραϊ. 4. ν. 

Δὐγειαΐ, Τιδοομαμι ἃ., ἐρατει- 
νάς Β 5838. 

Δὐγειαί, Τ,οογοπβίαπι ἃ., ἐρατει- 
ψνάς Β 5982. 

Αὐγείας, αο, ἄναξ ἀνδρῶν ΛΑ 
101. -- σεη. 4799 (Αρϑιηθάθ5 
Ῥ.», ΜΌΠ 8066). 

“ὐγηιάδης (ἄο) ᾿Δ4γασϑένης, 
σεη. Β 624, 



ΙΝΘΕΧ. 

Αὐλίς, δος Βοβοίίδ ι., 860. Β 
908. 406 πετρήεσσαν. 

Αὐτόλυκος, Οἱχὶδ ἀνα, ΑἸ ρΡΕ]- 
ἴμθᾶθ τηϑυϊίιι8. ἈπετοΙθαο Ῥ. 
Καὶ 267. τ 399 (396 ναϊεντίπηι5) 
403. 414. 418. 459. --- σοι. 
ἴῃ ὃν 1 85. 430. 455, ἴῃ ὅτ τ 
414. 459. 406, φ 220. -- ἀοο. 
τ 394 (ἴῃ: Ῥάᾶγπ8850 ο. ΠΗΧΟ νὸ- 
ῃδίιγ). ὦ 9594. --- νου. τ 408. 

Αὐτομέδων, οντος. Ὀϊονὶδ ἔ,, 
ΑΘΒΠΠ15 δυτίρα, 1 209, Π 148. 
219, 472. Ρ 429. 459. 474. 488. 
Τ' 392. 397. 2) θ25. --- ρεη. 
Ῥ΄Δ498. 525. --- ἀαὶ. Π 684. Ψ' 
563. --- δος, Π 145. 804. Ρ 
452. 4609. --- νοῦ. Ρ 409. -- 
ϑοῶ ἀτάλαντος Ἴἄρηι Ῥ 5360. 
- ἥρως 9, 414.514. ---Ε. Αἰα- 
κέδης. 

ἰδέολτη: ῬΘΠΘΙΟΡ 65 8Π01}|8, 8οο, 
ς 182. 

Αὐτόνοον οοο. Ἡδοίονῦ Δ 801. 
Αὐτόνοον οοο. Ῥαϊτοοϊι5 Π 694. 
Αὐτόφονος, οιο, ΤΠοθαπι5, Ρο- 

Ιγρβοπίβο Ρ.; 86π. “7 990. 
᾿ἀφαρεύς, ἦος, ἄτᾶδοιδ ἄπχ, 

8οο. 183. Ν 418. --- Καλητο- 
ρἔδην οοο. ΑΘηρὰβ Ν᾽ 541. 

᾿ἀφείδας (αντος) Πολυπημονί.- 
δης, (6}05 ἔ, ΟἸΙΧ65. ρουβομᾶ- 
ἰᾳ5), σϑη. ὦ 905. 

᾿ἀφροδίτη, ης Β 380. Ε248..0 
209. Φ 430. δ 261. --- ρσοη. 
Γ' 584. χ 444. -- δοὺ. ΚΞ 188. 
-- δὲα Β 820. Γ' 389. 418. 
Ε 810. υ 68. 73. --- ἐυστεφά- 
νου ὃ 2060. --- “ιὸς ϑυγάτηρ 
Τ' 874. Ἢ 151. 512. 820. “5 
193. 224, Φ416. Ψ 185. ὃ 
808. --- Ζιὸς κούρης Ὑ 105. 
- φιλομμειδῆὴς Γ' 424. 4 
10. Ε 815. 5211. Ὁ 40. 
862. --- γρυσέη Χ 470. δεη. 
Γ΄ θ4. δ14. χρυσέῃ Τ' 282. 9, 
699. 9. 337. 542. ρ 37. τ ὅ4. 

“ἀχαιίς, δος, 56ῃ. 

407 

χρυσείῃ 1 389. χρυσέην Εὶ 
427. ---- τηδίϑν “ἐνείαο ᾳ. ν. 
--ν. ,Κυϑέρεια, Κύπρις. 

᾿ἀχαιαί, ἐυπλοκάμιδες β 119. 
τ 042. 

᾿ἀχαιιάδες, ὧν, 5αοη. Ε' 422. β 
101. γ201. τ 146. ὦ 186. --- 
εὐπέπλων Εἰ 424. φ 1θ0. 

᾿Δἀχαιικόν, Ἴργος 1141. 283. 
Τ΄115. --- Ἄργεος γ 251. --- 
λαόν 1521. Ν᾿ 849. Ὁ 3:8. 

106. 481. 
ψ 68. --- αἴης ν 249, --- γαῖ- 
αν 44. 254. Η 124. φ 107. --- 
καλλιγύναικα Γ' Ὁ. 258. Δ 
110. 

᾿ἀχαιίδες 1895. ῳφ 25]. -- Ὥ. 
οὐκέτ᾽ »» ἘΠ 295. Η96. 

᾿Δχαιοί, ὧν, ποτῃ. 422. 19. 127. 
109. 344. 316. δ09. Β 123. 
126. 203. 222. 227. 284. 8604. 
084 (5 ἀϊί. Α01}}}}.}) 794. Γ 
111. 461. 4 172. 844. 851. 
984. 415. Ε' 298. 484. 802, 
Ζ 229. 409. Η 116. Θ 250. 
1 δ8ῦ. 138... 280. 8570: 608. 
042. Κ΄ δ65.. 4.21:.:70:911. 
8526. 6020. 799. 820. Μὶ 39. 78. 
118. 224. 226. 259. Ν 151. 
194, 715, 815. Ε΄ 59. 99, Ο 
0. 292. 285. “948...ὄ 800. 
406. 427. 4908. 636. 699. 
101: ΤΆ Ἤσς, ΘΟ ΡΌ. 
Θθ01: 770:;. 780: Ῥ 200; 277. 
θ06. Ζ' 148. 291, 258. 209. 
914, Τ' 84. 6]. 8ὅ. 173, 917. 
8961. Ὁ 2. 42. Φ 4. 320. 828. 
ΚΕ ΠΣ» ΠΟΤ, 
2460. 214. 440. ὅ40, 52, 661. 
108. 757. 106. 822. 840, 869. 
4) 4584. 088. β112. 211. 208. 
306, 0] βοιηρ ον ΠΗ δοθηβ65(9). 
γ 100. 202, 217. 220. δ᾽ 145. 
944, 487, 847 (3.). ε811, 9 
320. 490. «259, 1 ὅ56. ρ 195. 
518 (9.0) ς 94 (9.0). 191 (9... 
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240 (Ρεϊορομπηθβ.}). τὸ 170 
(Οτθίθηβοβ). ὅ84 εἰ υ 8, 106 
εἰ φ 418 εἰ χ 40 εἰ ψ 857 
ΠΠμαος. ὦ 37. --- ἀχαιῶν 4 
91. 150. 947. Β 80. 161. 117. 
291. 994, 846. 572. 102. Γ 
266, 297. 3519. 841. 4 85. 
156. 417. 471. 548. Ε 497. 
803, 2 98. 1006. 8568, 587, 602. 
Η ὅ0. 289. 800. 4060. 4θ5. 
Θ 72. [79.] 1 8. 198. 990. 
991, Καὶ 92. 4214. 221, ὅΤ0. 
829. Μ|Π714, 1590. 2584, 2θύ. 
2177. 800. 491. 482. Ν᾿ 108. 
878. 669. 076. 808. ἐξ [40]. 
90. 140. 400. 509. Ο11. 2388. 
909. 629. Π 274. 277. Ρ20Ι. 
949. 858, 475. 652. ὅ86. 6029, 
049. 089. Τ' 388. Ὁ 17. 8399. 
594, ΦΊ184. Αὶ θὅ. 889. Ψ 
285. 000. θ68. (ὁ 885. 794. 
787. α 401 εἱ β 87. 90. 128 
(9.). γ:185. δ 106. 256. 9 
18. 489. λ 179. ξ 498. ο 274. 
πὶ ῖθ. 188. ο 418. 415. 96 
εἰς 62 (9.) 206. 280. 289. 
801. τ 240. ὅ28 (..). υ 100 
(1.). 182 (4.) φ824. 844. χ 
90 (.). --- 4χαινλοῖς 4 2. Εὶ 
86. 40ὅ. Θ΄487. [1714 Ν 426. 
Ρ 890. Χ117. Ψ' 649. 1792. 
--Αχαιοῖσι 4 284. 422.1 
802. 401. 411. 294. “Ξὶ 151. 
Ἴ Πᾶς ΟΧἽ 217. 259..977... 
248, ῳ 4238. ---χαιοῦς 4 
15.601. 574. 409. Β 296. 580. 
Τ' 68. 88. 264. 4 66. 70. 71 
514. ΕΒ. 82. 862, Η 85. 49. 
294, Θ 1906. 2190. 244, 886. 
498. 11. 75. 242. ΚΙ|52.1145. 
172. 210. [411.].4.141. 593. 
009. 11 70. 125. 288. Ν 15. 
125. 227. ΞΞ 10. 124. Ο 6. 44. 
61. 135. 876. Π.22. 79. 553. 
99, Ρ̓ 488. 458. ὅ96, 724. 
Σ 21, 294, 802. 440. Τ' 68. 

ΙΝΘΈΕΧ. 

100, 2256. Υ᾽ 24, ᾧΦ 4138. Ψ 
815. β΄106 (.). 204 (.). γ 
151. 187. 141. [δ᾽ 388]. ε 59. 
ν 817. ξ 242. π 8106 (.). τ 
101 (4.). ὦ 49. 141]. 420 εἰ 
488 (1.). --- νοο. Β 285, Η 
960. δ᾽ 348. 880. υ 270 α..-- 
᾿4.ῶν ἄγγελος Καὶ 286, --ἀναλ- 
κιδες Ο 8320. -- ἀνὴρ ἠύς 
τξ, μέγαρ. τε. Γ' 4601, 296, ἐ--- 
ἀρηιφίλων Ζ τῷ. 1808. Ρ 
519, 990. -αἀριστῆες 4221. Η 
184, 1421. 86. --- ἄριστος ο. 
σοῃ. Ε 103 (Ῥἰοπιβά.). Ν 813 
(Τϑιοει). ὥριστος 4. ῬΌθ89 
(Ραινγοοίι5). ἄριστον 44 244. 
412 (ΑΘΒΗΙ. }Ε 414(Ρἰοπιβά.). 
- μέγ᾽ ἄριστος «. «86. Β 82 
(Αϑαπιθμη.). -- ἀρήιον ἀρ- 
χὸν 4χ. 4 196. 295 (Δἴ6με}.). 
- βασιλῆες α. σέη. Η 106. 
Ψ 86. 404. α 804 (Π86.). 
--- βουληφόρος 3, 661. -- 
γέροντες 803, δες. 189. --- 
δῖοι Ἐ 451. Δ 455. 804. Σ 
241. γ 110. τ΄199. νοο. 7 554. 
--- ἕλέκωπες 4 389. Γ' 190. 
42, 402. δες. Γ' 284. Π56θ9. Ρ 
274. -- ἔρκος (Α16Χ) Γ' 229. 
Ζ ὃ. Η 211. ἐἑυκνήμιδες Εἰ 
068, Η 811. 480. 4149. Ν 
1. μΞ 49. Β΄510. ΣΕ Ι. Τ' 
14, 3. 800. γγ 149. ἀδοο. Γ' 156. 
948. 870. 8577. 4 80. 414. Ε 
04, Ζ Ὁ99. ΤΙ δῆ. 172. -θή 
1Δ1. ,ΔΝ 4901. ΑΒ ΣΙ, ΒΩ. 1 
509. ς 259. υ 140. νοο. 417. 
381. Γ 86. 804. Η 67. Ψ 212. 
θ58. -- ἤρωες Ο 319. ὦ 68. 
αοο. 1165. Ν 629. Ο 2380. 
ὉΡΙ» Ὁ, «1 ΡᾺ. ΑἹ. ΧΩ 
([μ6ος.) --- παρηκομόωντες 
ΒΦ. Ἢ 5. 70... »ἹΟ ΘΙ, Ὁ 
80. 3528, 442. 448. 459. 472. 
410. Θ 58. 510. 1 45. Σ'θ. 
ϑόθιυ 277 (ἸΠπ6ο.}. 8οο. Β.1!. 



ΙΝΘΕΧ. 

28. 51,65. 449. 4.268. Θ 84]. 
Ν 810. Τ' 69. ἃ 90 (Τ[ιΠο.}). 
Ἴ (1μς.). νος. Β 823, -- κή- 
ρυκὲς 1' 274, --᾿ κλισίας καὶ 
νῆας 4017. ΝῚ44. 167. 208. 
- κούρητες Τ' 348. -- κοῦ- 
ροι 4 418. Β 502. Γ΄ 188. ΚΞ 
900. Ρ 758. π250 (Ζδογπίῃ}.). 
νος. Γ΄ 82. Χ 9591, ὦ 54. -- 
μέγα κῦδος ᾿ἀχαιῶν (46 Νε- 
ϑίουθ:) Αὶ 87. ὅδ5. 4.511. 5’ 
42. γ 19. 202. (ες ὕἱϊχ6:) 1 
075. Καὶ 844. μ 184. --- λαός 
Ζ 225. Η 434. Ν 822. Ψ 
186, λαόν 4 454. Β 190. 163. 
170. 487. 450. 4] 184. 199. 
Ἑ 573. 758. Η 806. Θ΄6. 1 
118, 424. 681. Καὶ 14. Ν 47. 
190. Ο ὅθ. Π 237. 822. --- με- 
γάϑυμοι 4135. ὦ 7. νος. 4 
123, --- νῆες Β803. 171.Ν 
14, Υ 00. νηυσί 4.305. 559. 
ΒΑ4. ΖΌ0. Θ980. 1453. Καὶ 
806. 581]. 4 135. 557. Ν 668. 
1602. 892. Ο 248. 4589. Π113. 
). 225, ὃ 248. νήεσο᾽ 4 Π1Ι. 
νῆας Α 947. Β 47. 187. Θ 
ὅ2. 220. Καὶ 180. [4( 82.1Ν 81. 
ΑἹ. Ξ 864. Οὕ110. 805.ὁὄ Ρ 
691. Χὶ 417. 2. 118. 140. 195. 
208. 801]. 5819. ϑοάς 4 12. 
Ὁ: Β. 8. 17.. 1608: Ζ 525 Καὶ 
450. 514. 48. 92. δθ4. κοίλας 
Θ 98. Χὶ 4θ5. 2. 336. --- νό- 
στον ἃ 820 λυγρόν. κ1ῦ. -- 
ὅμιλον 4 241. Ψ; 65]. -- 
Νέστωρ. . οὖρος Θ80. 4840. 
Ο 8170. 659. γ411. -- μένεα 
πνείοντες Γ' 8. Δ 08. δεο. 
δὴ 804. --- πόλεμον Γ' 105. 
ὙΕιθ 591: 5 487..--- πύργος 
4 384. δοο. 1.338, δέκα πύρ- 
γοι Ζ 8947. -- στίχες Η 0ῦ. 
- στρατόν 4179. Ἐ 589.Ν 
58. εὐρύν 4299. 384.478.484. 
Β 489. 4209. Τ 190. 2 199. 
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- τεῖχος 64. Ξ' 15. δος. ΜΙ 
228. 201, 852. 438. Ο 861. 
Π δῦ. --- μέγα τεῖχος Η 468. 
ὩΣ ΒΞ: αὐλὴ εἰ δ 162. 
210. 868. 592, Β 259. 2381. 
Ἴ22, Η 408. 1.80. 580. 670. 
695. Μ 56. Ν 140. 290. ΚΞ 
421. Ο θτῦ. Π 586. 698. Σ 
444, Φ 44. Χὶ 809, ὦ, 4905. 
γ 104. 199. [δ᾽ 285.] 8.514. ν 
150 ξ2340. οὐ δϑεζίω 8. 
υἷας 4. 340. Β 72. 88. 129. 
1935. 105. 294. 570. 1 40. 
247. 405. Καὶ 40, 4 θῦ0. Ν 
172. 867. ΚΞ 106. Ρ 645. Σ 
δὲ. ΤΊ15θ...208. .Χ 1861 β 
116 εἱ 198 (11πος.). ξ 229. 
ἀρήιοι υἷες Ζ 114. 4800. 
Π|42. Σ200. 7 817. Φ 8570. 
[ 220.]. υἷες δικασπόλοι Α 
2971. δυςώνυμοι υἱἷ, Ζ 200. 
νεώτεροι υἷ. Ἄ 166. --- φά- 
λαγγὲς 4 3883. --- μέγα φέρ- 
τατ᾽ ᾽4χ. (Δ6}1}1,})} Π 191. Τ' 
2106. 1 418. - φιλοπτολέμων 
Ῥ' 224. -ΞΞ Τρώων καὶ 4. φύ- 
λοπις αἰνή Εἰ 879 οἱ δος. Ζ' 
θῦ. ΠΙ| 356. -- χαλκοχνήμι- 
δὲς ΗΔ41. --- χαλκοχιτώνων 4 

871. Β 41. 1068. 187. 457. 
1127} 19:5: 251: νεθος Ζ 
454. Η 27. 444, Θ ΠΙ. Καὶ 
136. 287. 867, ΜΗ 852. Ν 
212. Οὔθ. ΡΑ414. Σ 105. Ψ 
575. 43.225. α 3860. ὃδ 496. 

᾿Ἀχελώιος, Φ΄.ι94 κρείων. 
᾿ἀχελώιος, Ρῃγυρίδα ἥσν., 8οο. 

4. 610 
᾿Ἰχέρων, οντος, 800. Ἀ 515. 
᾿ἡχιλλεύς, ῆος εἱ ᾿ἡχιλεῦς, ῆος, 

οαϊ Ῥοβίρυϊουὶ ἔοττηαθ Ἐ ἀρρο- 
5πὶ, 454,3530. 348. Β 085. 1 
193.217. 6028. 663..4. 104. θ64. 
102. 1717. 780. 2110. ΞΞ’50. 
800, Π|124. 141]. 158. 1558. 
198. 220: 897. Σ᾽ 247. Τ'΄ 15 
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45. 188. 208. 948. 889. 991. 
Ὑ 20. 42. 15. 288. 801. 428. 
441. Φ 296. 8544. 520. 582. 
ΧΊ51. 244. 819, ΨΑ. 12. 
101. 125. 128. 188. 155. 2567. 
958. 491. 784. 748. [757.] 
9. 59. 75. 2260. 994. 409. 488. 
511, 026. 691. 675. 684. 779. 
γ 106. 100. ὃ ποι. 4 199. 
Β.577. 7209: Ἡ 1159. Κθό. 
“625. 6050. Σ᾽ 28: 7 129. 
219. 837. 869. 881]. Φ 116. 
120. 144. 147. 109. 179. 182. 
20. Χ 24.812. Ψ' 208. 224. 
909, 794. 2. 44. 4506. 576. 
589. 049. φεη. «4 240. 4.881. 
ΜΞ 199. Π' 109. 2214. 618. 
Τ' 18. 979. 794. 865. Φ 15. 
41. Χ 211. 4406. ὦ 72. 809. 
463. 478. ἔδεη. 1107. 2) 89. 
Υ 97. 824. 841. Φ ὅ80. “ὁ 
ὅ10. 1 540. -- 4χιλλεῖ 
Ψ 702, -- ᾿ἀχιλλῆι 4 288. 
ῬΊῚΟΊΥ 870. 110... 119. 
147. 176. 1906 οἱ 5 4319. Β 
220. 241. Καὶ 404. ΜΛ θὅ2. 
788. ῬΊΒ8. 091. Σ᾽ 2. 1194. 
802. Ὑ 120. 422, Φ 524. 
928. Χ 86. 85. 277. 4) 67. 
154. 188. ὅ85. -- χιλῆα 
41558. Β8. 289, 1.224. ΛΑ 
712. Ὁ δῇ: 1 8515. 2189. 
114. Φ᾽΄ 240... 2608..ὄ 571... Χ 
109. 4 484, 629. --- νοο. Π 
29, Χ' 258. Φ 69. 89. 2 482. 
486. ὦ 72. 94. ἔνοο. 1 225. 
496. 518. “006. Φ 74. 214. 
Δ" 548. 2, 508. 661. --- Κάγαυ- 
οὔ Ρ ΡΠ. - ἘΔίακίδην ΛΔ 
805. --- ἀμύμονος Αἰακίδαο 
ἘΠ᾿ 854, - ξἀμύμονος ΡΊ86. 
Χ 118. --- Ἐἄνακτι 1 164. -- 
ἀνδρὸς ϑείοιο 11 09::-- 
ἀρήιος Π 1606. -- γέρας Τ' 
89. --- Ἐδαΐφρων Β 875. ἀαί. 
4 91. 889. Ῥ' θ54. δοο. Σὶ 

ΙΝΘΕΧ. 

90. --- διέφιλος Π 108. Σ 
208, ἘΦ 472. Ἔνοο. “4 74. --- 
δῖος 4 7. 392. ΒΕ! 188. Ζ 
414. 1199. 209. 667. Ο 68. 
Ῥ 402. Σ 228. 808. 848. Τ' 
40. 9864. 884. ΥὙ 100. 586. 
988. Φ 99. 67. 161. 859. Χ' 
102. 172. 206. 826. 8580. 864. 
4505. ΦΨ' 196. ὦ 151. 180. 
018. 896. δῖον Φ 198. 250. --- 
δουρικλυτός Φ 399. --- ϑεοῖς 
ἐπιείκελ (Σ) 1 480. 494. Χὶ' 
219. Ψ 80. ῷ 486. ὦ 86 
(ὄλβιε Πηλέος υἷέ). ---- ϑει- 
οἷο Τ' 219. 297. --- ϑεοείκελ᾽ 
() 4191. Τ' 165. -- ϑερά- 
ποντ᾽ ᾿ἀχιλῆος (Ραϊτγοο!απι) Σὶ 
103. --- ἕππω Ρ 504. --- ἔκλι- 
σίην 4) 155. 184. --- κλισίας 
[Θ. 225.] 4 8. --- κλυτός Υ' 
920. --- - Ἐκρατεροῦ Φ 5893. --- 
κυδαλίμοιο Ὑ᾽ 439, --- μεγά- 
ὥυμος Ψ' 108. σοῃ. Υ᾽ 498. γ 
1890. --- Ἐμελέην Φ 1174..--. 
νηΐ 4) 412. --- ὐλοῷ «89. -- 
ὄβριμᾳ:) Τ' 408. --- ὄρχαμον 
ἀνδρών Ζ 99. --- ἘΘέτιδος 
παῖς ἠυκόμοιο 41512. 8600. 
- Ἐπελώριον Φ 527. Χὶ 92. 
-- Πηλείδεω, Τηλείδῃ εἰο. 
ΟΕ ἸὩρτσ Ὁ --τὶ Ἄῳ ᾿4, Πηλέος 
υἷέ ΠῚ 91. Τ΄ 216. ἃ 418. -- 
ποδάρκης δῖος 4121. Β 688. 
Ζ 428. Δ. 599. Πδὅ. Σ18Ι1. 
Υ 1177. 418. 445. Φᾧ 49. 149. 
205. 1,870: ἘΠ 140. 193. 
599. 594. δ565. 828. 889. 2 
6068. -- ποδώκης Σ᾽ 284. 
Ἔρσρῃ, Υ' 89. -- Ἐποιμένι 
λαῶν Π 3. -- Ἐπτολιπόρϑω 
42 108. δοο.. Θ 872. Ο Π1. 
Φ ὅδ0. --- δηξήνορος ὃ 5. 
ἀαι. Ν 824. Π δ75. 866. Η 
228. Π' 146. --- Ἐταχύῦν Σ 
69. Ἐ πύδας ταχύν Ν 848. 
Ρ΄ΟΘ. Σ' 854. 858. --- φαί- 



ΙΝΌΕΧ, 

διμ(ε) 1 434. Φ, 100. ὅ88. 
Δ 216. ὦ 16. --- ὠκύς Τ΄295. 
ΦΊ.11. Χ' 188. 229, ΦΨ 218. 9 
Θθ21. πόδας ὠκύς 4. 58. 84. 
148. 215. 804. 489. 1 196. 
907. 006. 648. 4 112. 606. 
ΤΠ 48. Σ Ἴ8. 91. 181. Τ' 55. 
145. 198. 419. Φ 222. Χὶ 14. 
200. 844. Ψ' 98.716. 42 188. 
509. 649. 151. --οἾ . Δἐακέδης 
- Πηλείδης --- Πηλεύς. 

᾿λψευδής Νετεὶβ Σ᾽ 40. 

Βαϑυκλῆς, ἢος, ὈΠαΙοομῖ5. ἔ,, 
Μγιιϊάο, μεγάϑυμον 060, 
ΕαἸαιοῦ5 ΠῚ 594. 

Βαλίος, ΑΟΠ1ΠΠ15. δααιι5, Ροᾶατ- 
5868 ἔ,, δος. Π149. νος. Τ' 400. 

Βατίεια 5. σῇμα ΪΖυρίνης, ς0]- 
115 Ῥγορθ Ττοΐαπη, 8οο, Β 813. 

Βελλεροφόντης, ΕἸ διιοὶ [. Ζ220, 
ἃοο. Ζ164. --- ἀμύμων Ζ 190. 
8ος, Ζ 155. 316, --- δαΐφρονι 
Ζ 196. δες, Ζ 162. 

Βήσσα, ΤιοοΥοΥαπι Ορρ., δος. Β 
592, 

Βίας. Αἰποηϊοπβίππι ἀὰχ Ν 691. 
Βέας Ῥγίίυ5, ποιμένα λαῶν Ζΐ 

296. 
Βίας, υἷε Βιντος, Τ,Δοσοπαπι οἱ 

Παγάδπαπι οο6. ΑΟ}}}}65 7 400. 
Βιήνωρ, ποιμένα λαῶν οος.Α58- 
τηθΠ0ῃ «192. 

Βοάγριος » Τοῦ 85. ἢ... 
ῥέεθρα Β 583. 

Βοηϑοΐδης Ἐτεωνεύς ο 95. 140. 
νου. δ᾽ 91. 

Βοίβη ὙΠο5581186 τ., δος. Β΄712. 
Βοιβηίς λίμνη ΤὨεδδβα]ῖαθ, θο. 

ΒΤΊ1. 

ου -- 

Βοιώτιος Πηνέλεως Ρ591. Πρό- 
μαχον ΞΞ 410. 

Βοιωτοί ΒΕ 110. Ν 685. ρσεπ. Β 
494. ὅ10, 526. Ν 100. 
χαλκοχιτώνων ἡγήτορα (Ατ- 
οοβι δα) Ο 330. 
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Βορέης 1. Υ᾽ 228. ι81. ἄνε- 
μος τ 200. --- Βορέαο Ε 524 
μένος. ἘΘ97 εἰ κ 507 πνοιή. 
Ψ 110. δ 475. --- Βορέω ἐΞ' 395 
πνοιῇ. ΔΨ Θ95᾽ φρικός, ἕξ 538 
ἰωγῇ. -- Βορέῃ ΨΊΘδ, ε931. 
εἰ ο. ἀνέμῳ Ο 36. ἕξ 258 ἀκραέι, 
καλῷ. ἰΐθηη 299. ---δος. 208. 
.01 ἄνεμον. --- αἰϑρηγενέος 
ΟἾΤι. Τ΄ 858. --- αἰϑρηγε- 
νέτης ε 296. -- πραιπνόν 
ε 8385. --- ὀπωρινός Φ 840. 
ε 928, 

Βούδειον, ΡΒιμΐδε α. --- ἐν Β. εὖ- 
ναιομένῳ Ὠαρθὶιαὶ Εροίσοιβ Π 
5172. 

Βουκολίδης, Σφῆλος, σοι. Ο 
598. 

Βουπολέων Ἰ,δοτηοαοηιίϊ5 ἢ, 
τη ΧΊ Π]5 Πδία, ΒΡΌΡΙΙ5 Ζ, 28, 
ἀμύμονι Ζ 22. 

Βουπράσιον. ΕΠ4 15. ορρ. Β 615. 
σοῃ. ἴῃ ὁτὸ “100. αἱ. ΨΘ91. 
Β.ου πολυπύρου “180. 

Βοώτης βἰἀυδ,ὀψὲ δύονταε 272. 
Βριάρεως, (ΞΞΞ “ἐγαέων). ἕκα- 

τόγχειρον “4.408. 
Ὁ κούρη 1132. 374. δος. 

4.392. 
Βρισηίς, Βυϊδοὶ [., ἐκέλη χρυσέῃ 
κἰελ μῶν: {Γ΄ 285. - καλλι- 
πάρῃος (ἢ 010. δοο. “Α΄ 184. 
328. 346. Τ' 240. ---- κούρης 
4.336. ἀαι. Τ' 261. 8δοο. 1106. 
ἠσυπόμοιο Β 689. 

Βρυσειαί, ΤἸιαοοπῖδα ΟΡΡ., ἃοο. Β 
589. 

Βῶρος Μήων, Ῥῃδεαϑίϊ ραί., βϑῃ. 
Ε 44. 

Βῶρος, Ῥογίογὶδ ἵ,, 
τηαγιίι5, ἀδί, Π177. 

Ῥοϊγάογδο 

Γαῖα. ης, ἴπ ἰυατοίυγαπαο νοοαίᾶ 
Ο 80. ε 184. νοο. Γ' 278. --- 
ἐρικυδέος υἷόν (Τιϊγαπι) 1 
ὅ16. 
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Ταιήιος υἷός, Τιτυόν ἡ 8524. 
γαιήοχος Ν 88. 125. ---- Ἐννο- 

σίγαιος Ν ὅ9. 6177. Ο 222. 
2 241. αὶ, 1 188. ἐΞ' θ55. δου. 
Ψ' 584. Ποσειδάων γ. ἐννοσ. 
Ν 48. --- κυανοχαῖτα Ο 114. 
201. --- Ποσείδαον γ δ εἰο. 
οἵ, ἢῸν. 

Γαλάτεια Νετεῖὶβ ἀγακλειτή Σ 
40. 

Γανυμήδης, Τσοῖὶβ ἴ,., δονὶβ ρίη- 
ΟΘΓΠ8, ἀντίϑεος Ῥ 282. 
υἷος ποινήν Εὶ 206. 

Γάργαρον Θ 48. ἄκρῳ Ξ' ΞΙ 852. 
Ο 152. ἄκρονἼδης Ξ 292. 

Γεραιστός, Επθοθδθ ργοπηοηΐο- 
γίατη, ἃ6ο, γ 177. 

Γερήνιος, Νέστωρ οὖρος 4χαι- 
ὧν Θ 80. 4 840. Ο 8τΤ0. 
θὅ9. γ 411. --- ἕἵππότα Νέ- 
στρ Β 580. 453. 601. 4517. 
Η τὸ. 181. Θ 112. 151. 1 
162..179. ΚΊ02. 128. 138. 
148. 157. 108. 208. ὅ48. 4 
5160. θὅδ. ἐξ 52. γ 8. 102. 
210. 258. 3806. 597. 408. 417. 
4714. δΊΘΙ1. 

Γὴ Τ' 2359 ἴῃ ᾿πτοϊαγαπαο Δρρεὶ- 
ἰαίδ. --- Τ᾿ βδοῖὰ ἤπην Γ' 104. 

Γέγαντες. ἀεί. κ120. Γ΄. ξσσιν 
ὑπερϑύμοισι ἡ 59. --- ἄγρια 
φύλα ἡ 206. 

Γλαύκη Νετεῖβ Σὶ 39. 
Γλαῦκος, ἨϊρροΙοΟΙ ἢ, (Ζ 144). 
Μ 329. Π 580. 597. σεη. " 
592. ἀαἱ. Ζ 394. Π 807. 8εο. 
Μ 102. Ρ̓ 210. νοο. 27.810. 
ΡΙτΟ. --- Τ“Πυκίων ἀγὸς Η15. 
ΠῚ ὅ98. ΡΊ40. “-- ἀμύμων 
Β876. ἐΞ 426. --- Ἱππολόχοιο 
πάις Ζ 119. τὴ ϑυθμῖδ0. 
δος. 809. 587. --- πέπον, 
πολεμιστὰ μετ΄ ἀνδράσι 11 
402. 

Γλαῦκος, ϑΊβγρηι ἔν, ΒεΙ]θγο- 
ῬΒομΐβ ραί.. 2 165. δος.Ζ 154. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

Γλαυκῶπις Θ 406. ἕ 47. νοο. 
Θ 420. ν 989. -- ὀβριμοπά- 
ὑοδὰ 188 μήνιος ἐξ ὁλοῆς. 

Γλαφύραι, ΤΠοΒ558Π|186 τι., 80. 
Β 112. 

Γλίσας, αντος, Βοροίϊδε τι... δος, 
Β ὅ04. 

Τονόεσσα, ΑΡρδιηθηηποὴἶβ ἃ. 
Αγρῖνδ, ᾿αἰπεινήν Β΄ 5798: 

Τοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώ- 
ρου Εἰ 741. δος. 1 084. 

Τοργυϑίωνα, υἱὸν. Πριά- 
μοιο οἱ Οδϑιϊαπῖταθ οος. Τοι- 
οον Θ 902. 

Γοργώ, οὖς, βλοσυρώπις 4360. 
Τ᾽ οὖς ὄωματα Θ849. 

Γόρτυν, Ογείδε τι... ἐσχατιῇ γ 
294. --- τειχιόεσσαν Β 646. 

Τουνεύς ἈΘΔΓΔΠαμ ἄχ Β 748. 
ΤῬραῖα, Βοεφοίίδο τ.. ἃσο. Β 498. 
Τρήνιπος ἔπγν. 6χ [48 ἀδουγγθηβ 
1.91 

Γυγαίη .. λίμνη Μαροπῖϑε Β 
8605. ἀκί. 7 391. 

Γυραί, Γ΄ σιν... πέτρῃσι 
μεγάλῃσι Α]ὰχ 1Πϊ5ὰ5 ΤΟΥ ΤῸ 
ὃ ὅ00. Γυραίην πέτρην ὃ 
907. 

Γυρτιάδης Ὕρτιος, δοο. Ξ' 512. 
ΓΤυρτώνη, ΤἼΘΒΒΔΙἶδο α.. 86. Β 

788. 

Ζαίδαλος, (Αποβῖυβ ἀὐίοχ Σ᾽ 
592. 

“Ιαίτορα οοο. Τοιοον Θ 275. 
Δάμασον οοο. Ῥοϊγροείεβ Ϊῆ 

182. 
Δαμαστορίδης ᾿Δγέλαος υ 321. 

χ 212. 241]. δοο. χ 299. 
Δαμαστορίδης Τληπόλεμος, 

8ος. Π 410. 
“ανάη. Ῥεγβοὶ τηϑῖί.. “παλλισφύ- 

ρου ᾿Δκρισιώνης ΞΞ 819. 
Δαναοί Α 42. Ε 81. 880. 527. 

4 90. Μ 2602. 470.. “567. 
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448. Ο 2177. 022. ΤΙ 298. 
801. 356. 764. Φ 617. ε 806. 
ω 46, --- αοη. 44 ὅθ, 90. 208. 
444, Β θ74 κάλλιστος ἀνὴρ.. 
τῶν ἄλλων. Γ' 411. 4 421. Ἑ 
5841, Η 39. 98. Θ202. 258. 
898. 1806. 871. 641. Καὶ 98. 
Δ 665. ΗΠ ιθ6. 144. Ο 2. 
291. 299. 906. 408. Π 7. 
80. 546. 852, Ρ 93. 100. 181]. 
289. 245. 280, 8540, 368, 1601. 
τ᾽ 402. ΨΦί580. “2 338, α 8390. 
ὃ 2718. ὃ. ὅ78. λ 470. 5]. 
ω 18. --- ἀαἱ. 4 87. 97, 109. 
456. Β 40. Ε'ὶ 511. 682. θ84. 
Ζ 84. Η20. 227..Θ11..176. 
205. 227. 282, 481. 1 94, 
251..627.. Καὶ 20, ..4 1608. 278. 
471. ὅ28. ὅ99. ὅδθ6. 797. 
Μ1[180.] 216. Ν9. 861. 779. 
ΒΞ 11. 192. 857, 862. Ο 78. 
418. 602. 687. 752. Π 89. 

ῬΙΑΘᾺ 14θὲ 247.:931. 

9559, 088. 6090. ΨΤΟΊ. δ 725. 
815. ὃ 82. --- δοο., Εἰ 520. 
1816. 4 400. 867. ΝΝ 209. 
Π΄η31ι. Ῥδθ4θ. --- αἰχμηταί 
ΜΙ 419. 881. Θ 88. 404. Ν 
680 πυκένας στίχας. λ ὅ59 
στρατόν. --- ἡ γεμόνες Π8601. 
800, 4 304. ἦγ. καὶ κοίρα- 
νοι Β 487. 100. --- ἀμ: ἢ 
ἠδὲ μέδοντες 4 8106, 1 δ26. 
- ἥρωες Β 2560. --- ὦ φίλοι 
ἥρωες 2. ϑεράποντες Γἄρηος 
ΒΒ, Εῦ.. 29:61. 0.138..17 18. 
-ϑεράποντας Ἄρηος Η 382. 
-- ἰφϑέμων 4 390. --- νέες 
ἀμφιέλισσαι Ν 174. Ο Ὁ49. 
-- τάφρος Ζι.ῶν Μ 4. 
ταχύπωλοι Θ᾽ 1601. σεῃ. 
282, 2057. Ε5106. 845. “τύ 
νέας. ἘΞ 1, Ο 390, 9. 290 
εἰ 818 ἐπὲ νῆας. --- 4, ὧν τεῖ- 
χος Μ 417. --- φιλοπτολέ- 
μοισι Ὑ 35]. 
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“αρδανίη ἃ Ῥᾶτάδιο οομπάϊία, 
δοῦς Ὁ 210: 

“Ζαρδάνιαι πύλαι Ττο]ᾶο, σοῃ. 
Ε 89. Χὶ 194. 418. 

“Ιαρδανέδης, γοο. 4. 884 (Ριϊ- 
δη16). --- Υ͂, ἾἿλος. Πρίαμος. 

“αρδανέδες βαϑύκολποι Σ 
390. ρθη, Σ᾽ 122 0] οἴιπὶ 
Τρωιάδες ΘΟΠΡΟΠαπίαν. 

“Ιαρδάνιοι, σεη. Βὶ 819 (ἀυχ 
Ἀ61688), 

“αρδανέίωνες --- “άρδανοι Η 
414. Θ΄1δ4. 

“Ιάρδανον, Μαόύγονον καὶ Ω1., 
υἷε Βίαντος οοο. ἈΘΒὨΪΠ65 Υ' 
4θ0. 

Ζάρδανος, ΤἸονῖβ ἔ,, Ὑ 219. -- 
Ζ.ουὅ γενεή Ὑ 904. --- ἀος, Υ' 
21ὅ. 

“Ζάρδανοι Γ' 400. Η 948. 368. 
Θ 407. --- ἀγχιμαχηταί νου. 
Θ 178. 4.286. Ν 150, Ο 435. 
480: Ὁ 1812:-- Ζάρδανος 
ἀνήρ οοο. Ῥτοίοβιίααπι Β 701. 
Π 807 ΒΌΡΒονθι8. 

“άρης, ητος, ἀφνειὸς ἀμύμων 
. ἱρεὺς Ἡφαίστοιο Ἐ 9. --- 

υἷε 2. τος (ῬΠοσ οι οἱ ΓΔ ἀθιι5) 
ἘἙ 21 

“Ζαυλίς, δος, ῬΠοοῖά 15. τ...) 800, 
Β 520. 

“Ζεῖμος “1 440. 4.87. ἀοο. Ο 119 
ΜΓ Ϊβ5 τ πἰβίγατη. 

ΖΙεισήνωρ, ορος, Ττοίδηι5, 860, 
Ῥϑιη. 

“εξαμένη, Νοτγοὶβ Σ, 44. 
ΖΙεξιάδης ἸΙφίνοος, δοο. Η 15. 
“ευκαλίδης, γοο. Ν 807. --- 
Ἰδομενῆος ΓΙ 117. Ῥ 608. 

“Ζευκαλίων Μιηοὶβ ἔ., ([ἀοτηοποὶ 
Ραϊ, τ 181. ΥΝ 452. τ 181. --- 
ἀμύμονα Ν 451. --- μεγαϑυύ- 
μου πατήρ τ 180. 

Δευκαλέωνα οοο. ἈΘΆΪΠ65 418. 
Δηικόων, ὠντος,. ϑοὸς εἰς. Εὶ 

536, --α πρόμον ἄνδρα Ε' 533, 
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-- Περγασίδην Ἑ 585. -- 
Αἰνείω ἕταρον οοο. Αρᾶπιε- 
τηποη ΒΕ 94, 

“Ζ]ηιοπίτην οεο. ὕΠ1χκ65 .Δ4 420. 
“]ηέοχον οο6. ῬατὶΒ Ο 54]. 
Δηίπυλος, ἕτάρῳ ϑίμεμει! Εὶ 

920. 
4ηΐίπυρος, αταροογιτηῃ ἀκ, 866. 

1 88. Ν 92. 478. 570 διπὶ 
οὐ, δ] πιι8. 

4“ηΐφοβος, Ῥυϊαμιὶ ἢ, Ν 162. 
402 (411 οοο. Ηγρϑϑθπουύθιη). 
418, 458. 517 (οοο. Α580δ]18- 
ῬΙαγη). 527. 770. 781. 
5οη. 3) 5817. --- αἱ. Χ' 227. 
-- 860. Ν 490. 758. “2251. 
--π- νοο, Ν 440. αὶ 259. 
ἤρωα Χὶ'ὶ 298. -- ϑεοειδής 

. (υἷός)... Πριάμοιο ΜΙ 
94. - ϑεοείκελος ὃ 516. -- 
λευκάσπιδα Χ' 294. --- Πρι- 
αμίδης Ν 166. --- ὑπερηνο- 
ρέοντος Ν 2588. 

4ηλος, αι. ξ 162, τὶ ἀγτὰ Δ ρο]- 
1118. 

Ζημήτηρ, ἄκτην Ν 822. ΦΊΘ. 
-- 4.:ητρος καλλιπλοκάμοιο 
ἀνάσσης͵ ἃ ὅονϑ διηδίδο ἐξ 926. 
--- ξυπλόκαμος ε 120 Ζαδβιοπὶ 
ποθ ὶ!. -- ξανϑή Ε ὅ00 ρε- 
Ιεδπι ἃ ἔγαμηθηίο βθραγϑῖ. --- 
Πύρασον.... τέμενος (Τ68- 
541.) Β 696. 

“ημόδοκος, ῬΗδδδοιπη οδΠΊΟΥ 
Ὧ). 087. ν 28 ϑεῖος ἀοιδός. --- 
σθη, 3 106. --- ἀαὐ. 9. 254. 
202. 478. 489. --- 3. 44 ϑεῖον 
ἀοιδόν. 412 ἐρίηρον ἀοιδ. 
486. --- νοῦ. Ὧι 481. 

“ημοχόωντα, εὐἱὸν Πριάμοιο 
νόϑον, .ἀβυδόϑεν 
ἦλϑε 066. ὕΠ χορ Ρ» 499. 

“ημολέοντα, ᾿Αντήνορος υἷον 
οος, ΑΘΠ1Π165 Ὑ᾽ 59. 

“ημοπτόλεμος, ῬεπΟΙοΟρα5 ρτὸ- 
ουδχ 242. 460,γ 260 οος, ΠῚΧ65. 

ΙΝΌΕΧ. 

Ζημοῦχον Φιλητορίδην οοο. 
ΑΟΙΜΠ65 Ὑ᾽ 457. 

Δία (ΞΞΞ-Ξ Ναχι8) ἐν ἀμφιρύτῃ 
Αὐῖδᾶπ ἃ Πίδπα οὔθ, ἃ 3325. 

διάπτορος ᾿Ἰργειφόντης, 

Ἑρμῆς ν.΄40γ. Ἕρμ. 
4ιοκλλῆς, ῆος, ΟΥΒΙΠΟΟΝΙ ἔ,., ῬΏΘΥΙβ 
ΒΒ δ η8, σεη. Εἰ ὅ48. ὁ 1860. 
- μεγάϑυμον Ἑ 541. ---- υἷε 
Ζ2.ῆος Κρήϑωνά τε  ρσιλό- 
χον τὲ (ο06. Α6π685) Ε᾽ 542. 
-- ποτὶ δῶμα 4.ῆος, .. υἱέος 
Ὀρσιλόχου (ἀϊνετειαν: Τεῖε- 
τηϑο 8) γ 488. ο 186. 
(ἀφνειός, γένος ἦν ἐξ ᾽4λ- 
φειοῦ ΒΕ; 544). 

“ιομήδη ῬΠοΥΡαπ 5 ἔ,, καλλι- 
πάρῃος, Τ,εΒθῖα ΑΘΒΠΠ5. οοπ- 
οαδὶπα 1 0θὅ. 

Διομήδης, Τγάεϊ ἔ,. Ε 519. -- 
βοῆ. Ζ 806. Θ 115. 134. 
Κῦθ8. Φ 977. ---- ἀαἱ. Καὶ 227. 
410. --- δος. Θ΄1388. Καὶ 840. 
-- νοο. Β' 124, Καὶ ΘΑ1, 477. 
-- ἀγαϑός Κὶ δὅ9. --- βοὴν 
ἀγαϑός Β ὅθ68. 567. Ε 114. 
520. 947. 482. 596. 855. Ζ 
12. 122. 212. Η:899. Θ9Ι. 
145. 181, 606. Κα 2319, 2341. 
288. 4 845. ΞΞ 109. --- δίῳ 
Κὶ δ02. δοο. ΒΕ) 887. 840. αὶ 
808. -- ἱπποδάμοιο Ἑ 849. 
οἱ ᾿ηἴτ. ἄλοχος (ΑἸἱρί δεῖ) Ε' 
415. βίην Ε 781. μῦϑον Η 
404. [51. 111. ὥμοιιν Θ194. 
τ--- κρατερός Ζ 401. 411.ὄ Εὶ 

148. 151.-251..286.. 512: ΨΚ 
8690. 446. ὅ86. 4 816, 861. 
384, Τυδεΐδης κρ. Η 108. 
Θ 832. 4 660. Π25. ΨΏ90. 
819, Τυδέος .. υἷός, κρ. Ψ' 
4172. --- Τυδεΐδεω Π| ΤΑ, ἅαι. 
ΕΠ. 225. 8606. 4.912. ἃοο.Ζ 
285. Καὶ 150. Φ 896. νου. ἐμῷ 
κεχαρισμένε ϑυμῷΕ.248,826. 
Κὶ 234. δουρικλειτός 1. 838. 
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ἱπποδάμοιο γ 181. Ἀρατερός 
γ. βαργᾶ, --- Τυδέος υἷός, 
ὑπέρϑυμος Ε8Τ6. δος. 48θ. 
- Τυδέος υἷόν ὑπερφέαλον 
Ἑ 881. εἴ. Τυδεΐδης, Τυ- 
δεῦς, 

4ῆον, Ἐυπθορᾶθ ορρ., δσεῃ. Β 
598. 

Διόνυσος, φεπ. 1 83. ν. Διώ- 
νυσος. 

Ζἴος, ῬυϊδτΩὶ ἴ,, “ἀγαυόν 2, 251. 
“Διώνη δῖα ϑεάων Ε 381. μη- 

τρός (5ς. μου 5) Ε 870. 
Διώνυσος Ζ 135. --- 6επ. ὦ 74. 

μαινομένοιο δ:. τιϑήνας Ζ 
132, --- χάρμα βροτοῖσιν Ξ' 
325 (ϑον!5 οἱ βθπηε]68 ἔ.). 

Διώρης. .᾿Δμαρυγκεΐδης, Ἐρε- 
οὕὰτη ἄυχ Β 622, δες. “4 517 
δαχῃ ὁ606. Βεῖτοο8. 

Διώρης, εος υἷός --- Ναϊοτηεάοι 
Ῥ 429. 474. 

Ζ4μήτωρ, ορι Ἰασίδῃ, Ογρτὶ Β. 
δὺ ὉΠ’χο Ποίο ρ 449. 

“ολίος, ῬεηοΙοΡῈ5 βοῦνιβ ς 322 
(Μεϊαπίμαϑ εἰ Με] δηί 1} ρα). 
ω 397. 498. --- σεπ. ἴῃ Ὁτ0 ὦ 
497. ἴῃ ὃν ὦ 409. 492. 
8οο. ὦ 222, 411. --- Ο γέρων 
ὦ 387. δος, ὃ 185. --- υἱὸς 
Ζ.οιοΜελανϑεύς 9212,χ159. 

Ζόλοπες, εοσι ἱτηροταὶ ΡΒΟΘμΪχ 
1 484, 

“4ολοπίων, ὑπερϑύμου Ζ,.ονος 
υἷός Ἠγρβθῆοῦ Ε ΤΊ. 

Ζόλοπα Κλυτίδην οὐος. Ἠροίον 
«4.302. 

Δόλοψ Λαμπετίδης Ο 30. - 
βϑη, Ὁ δῦ9. 

Ζ4όλων Καὶ 8900. 478. --- σε. Καὶ 
570. - νοῦ. Κὶ 441. --- Εὐ- 
μήδεος υἷός Καὶ 514.412. 420. 

4όρυπλον Πριαμίδην, νόϑον 
υἷόν οοο. Α͵αχ Α 489. 

“Δουλιχιεύς ν᾿ἀμφίνομος, Π]ού- 
λιος, Νιῖσος. 
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“Φουλέχιον, ἴπβα]α Πἰχὶ 5 ͵]θοία 
ι 34, --- σεη. Β 625. π 3247. 
- ἀαἱἰ. α 240. π 123. [τ131]. 
-- “ουλέχιόνδε Β629. ξ397. 
- πολυπύρου π΄ 896. δος, ἕ 
990. τ 292. 

“4ραπίος, ἘΡδϑοσιμ ατχ Ν᾽ 692. 
Ζρῆσον ο66. ἘΌΓΥΔΙ.5 Ζ 20. 
Δρύας. ανταὰ ποιμένα λαῶν 

([Αριππι) νἱα1ι Νεβίον 4268. 
Ζρύας, αντος υἱὸς Λυκόοργος 

Ζ 180. 
“΄φύοπα οὐο. ΑΘΒΙΠ65 Ὑ᾽ 450. 
Δύμας, αντος, Ηδουθαε ραί., 

Β6η. Π 118. 
“ύμας, (Ρμαβδς!85) ναυσικλει- 

τοῖο κούρη δι 232. 
Δυναμένη, Νεγοῖὶβ Σ᾽ 48. 
Δύςπαρις, τος. Τ' 39. Ν θ9. 
“ωδωναῖος, Ζεῦ ΠῚ 233. 
Δωδώνη. τος. ἕξ 327. τ 296. 

-- δυςχείμερον Β 130. - 
μεδέων δυσχειμέρου (Τυρὶ- 
ἰεγ) Π1294. 

Δωριέες τριχάικες Οτείαε τ 177. 
“Δώριον, Νεβίοτίβ ἃ. Β 894, 
“Ιωρίές Νεοτεῖβ Σ᾽ 45. 
Δωτώ Νετεὶβ Σ 43. 

Εἰδοϑέη, Ῥτοίεϊ ἴ, δ᾽ 966. 
Εἰλείϑυιαι ἀοο, Τ' 119. --- μο- 

γοςτόκος. 171Π487.} 0 0189. 
μογοςτ. Ἥρης ϑυγατέρες “4 
270. --- ης σπέος 8Ρ. Ἀπιπὶ- 
50 π| Οτοίδο ΟΡ. τ 188. 

Εἰλέσιον, Βοοοιΐδα ὁρρ.; 866. 
Β499. 

Εἰρέτρια, ἘυΡθορδει.,86ο. Β557. 
Ἕκάβη, Ῥεϊαταϊ ὑχοῦ Ζ 298. Χὶ 

294. 480. (ὁ 285. 147. ξεῃ. 
Ζ 491. ---- δος, 2) 193. --- αὐ- 
τοκασίγνητος Ἑ. ης (Αβἰ05) Π 
118. 

Ἕκάεργος (ἈΡ0110) Φ 600. --- 
800. 4147. 474. --- γος, Η 34, 
Φ 472. Χ 15. 
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Ἑκαμήδη, Αὐβίηοὶ ἵ., Νοβίου!β 
56 γγ8) ξυπλόκαμος “4 624. 
ἐξ 6. 

ἑκατηβελέτης (ἈΡ011.), ἕιαο 
ἄνακτος μῆνιν 4:15. 

ξχατηβόλος, νοῦ. Ὁ 39ι. 
Ἕκατος, οιο ϑεοπροπίαι 4985. 

- Ἄρτεμις. . κασιγνήτη Υ 
18: 

ἑκηβόλος 4 96. 110. --- Ζιὸς 
υἱεῖ Χ 802. 

Ἕκτόρεος 8. κεφαλῆς 3). 2160. 
579. --- ἱεροῖσιν Καὶ 46. --- χι- 
τῶνα Β 410. 

Ἑκτορίδης (Αϑβιγαπαχ), ἀγαπη- 
τόν Ζ 401. 

“Ἕκτωρ, ορος, Β 8017. Γ' 88. 76. 
85. 110. Ε' 890. 008. Ζ 102. 
110. 287. 518. 825. 9574, 
800. 402. 405... Η 10. 54. 
Θ᾽ 110. 148. 158. 158. 1172. 
8597. 954]. 8548. 42. 1 287. 
959. Καὶ 399. 8588. 891, 414. 
ὅ0θ9. 4 61. 64 21}. 284. 
949. 8584. 859. 497. 02. 
ΜΙ τὸ. 49. 92. 445. 459. 
Ν 180. 148. 188. 188. Καὶ 
406. Ο 269. 288. 800. 529. 
9544. 41. 422, 484, 5]. 
9405. ὅ52. ὅ89. 049. 688. 
698. 704. 7106. Π114. 242. 
09, 112. 791. Τ0ῦ. 162. 818. 
ῬΊΟ7. 1235. 129. 344. 262. 
804. 472. 518. 525.. .584. 
505. 5716. 001. Σ 82. 91. 
510. 579. 419. Φ279. Χοθ. 
107. 148. 108. 202. 278. 
2091, 290. 8511. 874. 9, 84. 
ὅ8. 60. 558. 790, -- σεη. Εἰ 
95. Ζ517. Η 98. 105. 160. 
225. Θ᾽ 117. 285. 801. 310. 
Κι 856. Ν 191. 5 418. Οδ01. 
[610.] 744. Χὶ 170. 384. 496. 
438. “Ὁ 108. 354. --- ἀαἱ. Εὶ 
498.. Ζζ 5. }Π8θ 230 510. Χὶ 
104. 818, 3357. 4 186. 809. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

522. (Μ΄. 80. 88. 174. 106. 
250. Ν 20ῦ. 947. 748. 157. 
Ο 804. 327. 449. 657, 644. 
1882. θ56. 780. 799. ΡΘθ4. 
101. 210: 291], 758. 88 4. 
251. 812. 456. Τ' 68: .414. 
Φ 220.. 206. Χὶ 78. 91. 206. 
444. ΨΦ' 64. 9. 57. --- ες. Ζ 
ὅ00. Η| 40. 204. 284, Θ 134. 
916. 1804. θ556. 4 168. ΝΊ. 
ἐΞ 440. 0 9. 42. ὅ9. 68. 
2719. 291. 462. Π5867. 88. 
141. 994. ὅ82..608. Σ' 96. 115. 
Υ 815. Χὶ ὅ. 186. 188. 218. 
Ψ.91. ὦ 15. .716: 416: 60. 
180. 208. 5601. 561. Τ0θ4. 
114. --- νοο. Β 802. Γ΄ 59. 
ΒΕ. 412. Ζ 171. 80. 888. 582, 
429. Η 226. Καὶ 819. 4.529. 
ΜΟΙ. 211: ΝΘ ΤΆΣ 
ὅ98, 721. 844. Ῥ Ἴ5. 885. 
ὅ86. Υ 870. Χὶ' 88, 82. 391. 
Α11. 486. 2). 142. -- βοὴν 
ἀγαθός Ν 128. δοο. [0 
0.1: ἄλαστε Ο 361. -- 
ἀνδροφόνοιο 4 242. Ζ 498, 
1 851. Π ΤΊ. 840. Ρ 428. 
610. 088. Σ᾽ 149. 4 509. 
4. ἐ.-- εἶδος ἃ ἄριστε Ῥι4). 
-- ϑοῷ ἀτάλαντος Γἄρην Θ 
210.- ἀόο.. ΠΥ ΑΝ.. ἀπέΡΆ. 5. 
Πριαμίδης. -- ΖΔιὲ μῆτιν 
ἀτάλαντε Η 47. Δ 200. “-“-- 
γυνή Ζ 400. -- διείφιλος 
Ζ 818. Θ 498. Κα4. Ν 
614. -- δίῳ ΕΒ 211. 461. 
Η 42. Π8. 109... 1 55 ιν. Ὁ 
110. 7190. Σ 108. αὶ 820. 
42 660. δος. Εὶ 471. 601. Ζ 
10. Η 192. 4 827. Μ 88. 
Ν 129. 088. Ο᾽ 16. 5838. 
8. Ὑ 940. 428. 440.» αὶ 
226. 898. 895. Ψ 24. 2,22. 
ὅ0, 175. 990. 598. 657. --- 
υἷον Πριάμοιο δαΐφρονος... 
δῖον 1 061. 4197. Ο 299. 
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-- φυὴν καὶ εἶδος ἀγητόν αὶ 
8571. --- φλογὶ εἴκελος Ν 84. 
Σ 194. δοο. Ν᾿ 088. π-- αἴσιμον 
ἥμαρ Χὶ 212. --- ϑρασὺν ἡνί- 
οχον Θ 90. -- ᾿ἀρχεπτόλε- 
μον,. .Ἕ. ος ἡνιοχῆα Θ 912. 
- εήρο ος ἡνιοχῆα ((εθυϊομ θη) 

181. -- ϑρασύν ΜΊ, θ0. 
ΠΝ Ν 25. Χ 455, 9) 12. 
186. -- ἱπποδάμοιο Η 88 μέ- 
νος. ΠῚ11 μήτρως (᾿ϑβἰι5) 
Χ 16] περὶ ψυχῆς. 21] κῆ- 
ρα ϑανάτοιο, ῷ, 804 τάφον. 
- ἵπποι Θϑ88. Π' 889. -- 
κλυτοῦ 2, Ἴ89 ἀμφὶ πυρήν. 
-- κορυϑαΐίολος Γ' 88. Ε θ89, 
Ζ 1106. 812. 869. 520. Η 
158. 2635. Θ 324. 3771. 4. 815. 
ΜΙ 280.:.0 2460. 504. Ῥ 96. 
122. 169. 188. 0935. Σ᾽ 21, 
1391. 284. ΥὙ 430. Χ' 351. 
805. 471. μέγας κορ. Β810 
(Πριαμίδης). Γ' 824. Ε 6080. 
2 208. 359. 440. Η 298, 287. 
Θ΄100. Τ 194. Χ' 292. 249. 
-- ὁ λυσσώδης Ν 584. --- με- 
γάϑυμος Ο 440. -- μέγαν 4 
57. --ο κρατερὸν μήστωρα 
φόβοιο Ἱ 89. --- πολέμοιο 
νέφος Ρ 244. -- ὄβριμος Θ 
4738. Καὶ 200. 4 347. 53 44. 
-- φίλης κεφαλῆς (Ραίτος!}) 
ὀλετῆρα Σ' 11ὅ. --- ὁμογά- 
στριος (ΤΠ, γοδοη) Φ 95. -- 
Πριάμοιο πάις Τ' 814. Ε 
704. Θ 377. Σ 154. --- πε- 
λώριον ΛΔ 820. --- ποιμένα 
λαῶν Καὶ 400. Χὶ 277. --- Πρια- 
μίδης Β 817. Θ 210 (ϑοῷ 
ἀτάλαντος ἴάρηι). 3586. 4 
800. Π. 828. Ρ 4490, Τ' 204. 
56ῃ. Υ7Ί. ἀαἰ. Η112. ΜΜ14517. 
Ν 40. 80. Ξο 8564. Ο 596. 
8οο, Ν᾿ 8106. Ξ 515. Ο θ04. 
Ρδ508, Σ 164. Ψ' 182. βρο- 
τολοιγῷ ἴσος ἄρηι 4.295. Ν 
Ηοιπογ. 

802. -- σκοπὸν ἝἜ.ος (θοἷοπ.) 
Καὶ 526. -- τεύχεα καὶ κεφα- 
λήν Σ' 384. --- υἱὲ Πριάμοιο 
Ο 2344. Διὶ μῆτιν ἀταάλαντε 
Η 47. 4 200. --- φαίδιμος 
4 δ0ῦ. Ζ 466. 472. 4904. Η 
1. 90ϑ. Θ489. Μ|290. 462. 
Ν 823. Καὶ 888. 390. 402. Ο 
θῦ. 291, Π δ171. ὅ88. 649. 
127. 1600. 858. Ρ' 816. 483. 
104. Σ᾽ 10ῦ. 170, Ὑ᾽ 64. Φ 
ὃ. Χ' 214. --- ἐμῷ ϑυμῷ πο- 
λὺ φίλτατε παίδων (Βεοιθὰ 
411) 2, 748. --- δαέρων πολὺ 
φίλτατε πάντων (εϊεπᾶ 411) 
2, 102. --- χαλκοκορυστῇ 
699. Ζ 398. Ν 720. Ο 458. 
ΠῚ 858. δοο, Ο221. [1 86. 
054, 

Ἔλασον οοο. Ῥαίγοοϊα5 Π 696. 
Ἔλατον ο00. Αρδιηθηποη Ζ 98. 
Ἔλατον, Ῥεποὶορ 68 ργοοιπι, οὐς. 

Ἑπταδοὺβ χ 267. 
Ἐλατρεύς, Ῥαραχ ὃ. 111. 120, 
Ἑλένη, Μεπεϊαὶ υὑχον, Ζ 343. 

Ὁ, Ἴ61. δΊ21. ο 100. 104. --᾿ 
ὅοι. λῈλ 438. ξ 68. ο 126. --- 
Δαὶ, Γ΄ 10. 91]. δ΄ 12, 190. --- 
δ, Γ' 154. 161,. 2382.. 285. 
988. Η 401]. Λ 126, Χ 114. 
δ᾿ 509. --- νοο. Ζ 800. --- ᾽4ρ- 
γείη Ζ 828. δ184. 296. [ψ 
218.7 δοο. Β1601. 177. Γ' 458. 
4 19. 114. Η 850. .1,140. 
282. ρ 118. --- δῖα γυναι- 
πῶν Γ 171. 228. δ 805. ὁ 
106. --- Διὸς ἐκγεγαυῖα Τ' 
199. 418. δ 184, 210. [ψ 
218.]. -- εὐπατέρειαν Ζ. 292. 
-- ἠυκόμοιο 1 889. ᾿Δλέξαν- 
ὅρος, Ἕλ. πόσις Τ' 829. Η 
355. Θ 82. “4309. 5058. δοο. 
Ν 1θ6. -- καλλικόμοιο ο ὅ8. 
-- , καλλιπάρῃος ο 129. 
κούρη 4ιὸς αἰγιόχοιο Τ' 
420. --- λευκωλένῳω Γ' 121. 
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χ 221. -- ὁρμήματά τε στο- 
ὕγαες τε Β 850. 590. --- διγε- 
δανῆς 1390. -- τανύπεπλος 
298." δ᾽ δ0δι δ᾽ 171: 

Ἕλενον Οἰνοπίδην οοο. Ἠδοίον 
Ἑ ΠΟΤ. 

Ἕλενος, Ῥυϊδπι ἔ., ἃςο, 42 249. 
- ἄναχντος βή Ν 1ῦ8. 770. 
181. ---- Πριάμοιο φίλος παῖς 
Ἡ 44. -- Πριαμίδης, οἶω- 
νοπύλων ὄχ ἄριστος Ζ Ἴ6. 
-- ἥρωι ἄνακτι Ν᾽ ὅ82. --- 
(υἷος) Πριάμοιο ΜΙ 94. (Ν 
8716 Ῥεῖργγαη ὁ66.). (Ν 
580). 

Ἐλεφήνωρ, Χαλκωδοντιάδης, ἐ 
ὡς . ἀρχὸς ᾿ἀβάντων Β ὅ40 
ὄξος Ἄρηος. 4] 468 (οοο. ἃὉ 
Ἄροπογα Ζί 407.) 

Ἐλεών, ὥὦνος Βοροίϊδθ τ... 56}, 
Κὶ 206. δοο. Β 500. 

Ἑλικάων ᾿Δἀντηνορίδης,, Ῥυϊδπηϊ 
Θοπον Π 128, 

Ἑλίκη, ΑΔΓ ΘΙ ΠΟΠΪ5Β Ὁ05 
Ἀομαΐαᾳ., δὶ Ναρίμπυϑ ΟὨΪ 15, 
800. Θ.208. δὔρεξζαν 570. 

Ἑλικώνιος, ἄνακτα (Νεορίαῃ.) 
Υ 404. 

Ἑλλάς, ἀαι. Ποῦ... Ἑλλάδα 
καὶ μέσον Ἴργος ν. Ἄργος. 
τς εὐρυχόφοιο 1478.--- καλ- 
λιγύναικα Β 089. 1 447. -- 
---ὀ-Ἑ. τε Φϑίην τε 1 395. 
496. 

Ἕλληνες (ΤῊ 65581.) Β 084. 
Ἑλλήςποντος. αοο. Ο 2539. ὩΣ; 

150. Ψ 2. 2.840. -- ἀγάρ- 
θοος Β 845. δος, ΠΗ 80. --- 
ἀπείρων 2) 45. --- ἰχϑυόεν- 
τα 1900. --- πλατεῖ Η 80. ὦ 
82. δος. Ῥ 482. 

Ἕλος, ἔφαλον 
([δοοπ.) Β ὅ84. 

Ἕλος. Ῥυμὰόταμ τι. Β 594. 
Ἔλπήνωρ, ὕὉ|π|5 5ο 8115 802 

(ὐμουϊταν ἴθ Οἴτοθθ. 8661Ρ01.5). 

πτολίεϑρον 

ΙΝΘΌΕΧ." 

- σεὴ. 1 51. 
νοῦ. 1 87. 

Ἔνετοί, Ῥαρῃϊ!ασοπίαα σθηβ, ἐξ 
Β 852. 

Ἐνιῆνες... 
149. 

Ἐνιπεῦς, ἣος ϑειοῖο, Ποτα- 
μοῦ (ᾳαθηὶ ἃπιᾶνὶί Τπῶ λ 
298. 240 καλὰ βῥεέϑρα. 

᾿Ἐνίσπη, Ἀτοδαΐαθοι., ἠνεμόεσ- 
σαν Β 006. 

Ἔννομος οἰωνιστής, Μγβοταπι 
ἄυχ, Β 858. 860 ἱπίονῦ, 80 
ἈΘΗΪΠΕ, Δοο ῬΊΞ18ι 

Ἔννομον ο6ο. {Π|κ65 “4 422. 
ἐννοσίγαιος ΜΙ 27. Ο 218. --- 

806. Ζ 102. --- νοο., 20. 510. 
Φ 482, .-- γαιήοχος γν. ἢ. ν. 
--εὐρυσϑενές Η 458. Θ 201. 
ν 140. --- κλυτὸς Θ 440. 1 
862. “5185. 509. Ὁ 184. ε 
428. ξ 826. « 518. δθο. 0 
173. --- Ποσειδάων οἵ, ἢ, ν. 

Ἔνόπη Ἀφαπιθπιπομῖβ ἃ. Ν65- 
βϑηΐδ, ἃοο, 1 150. 292, 

᾿Ἐνοσίχϑων Ν 80. 718. 405. 
ῃ 90. ι26. μ΄ 107. ν 135, 
162. -- εὐρυκρείων ΛΔ 151. 
- κρεέων Θ 208. ΝΊΟ. 215. 
ΞΙ 180. Φ 190. ε 282. 975. 
--- κυανοχαίΐτῃ γ 0. --- Ποσει- 
δάων ν. 11οσ. 

ἜἘνυαλιος, οἷο Σ' 309. --- σεῃ. 
Υ θ9. --- ἀνδρειφόντῃ Β 851. 
Ἢ 1606. Θ 264. Ρ 259. -- 
κορυϑαϊπι πτολεμιστῇ Χὶ' 
132. -- “σκάλαφον .. υἷόν 
Ν 519. 

Ἔνυεύς, ἤος, ϑογτὶ τεχ, βϑῃ. 
1 θύ8, 

Ἐνυω, Ματιὶβδ βοοία, πότνια 
Ε 92. --- πτολίπορϑος Εὶ 
598, ἐ 

Ἐξάδιος, Τιαρὶ Πα, δος. «4 264. 
Ἐπαλτην Τ,γεϊυπι οοο. ΡαίΓοΟ 5 

Π.415. 

- δοο. μ 10. 

. μενεπτοόλεμοι Β 

παν τ τὐὔννουυννντ τνον" “τυ ΘΝ ΝΣ ΝΝ 



ΙΝΘΕΧ. 

Ἐπειγεύς, Αρδο}15 ἔ., δῖος Π 
571 (οοε. ἃὉ Ἠξοιοτϑ). 

Ἐπειός, Ῥαπορεῖ ἔ. 9 493 ς. 
Μίποῦνα δαπῦτῃ Πρπιπὶ ἔδοϊί, 
1 028. --- δῖος Ψ 689. 898, 
839. - μεγάϑυμος Ἁ 694. --- 
υἱὸς Πανοπῆος. εἰδὼς πυγ- 
μαχίης Ψ θθῦ. 

Ἔπειοί (ΕΠ|4.} Β 619. 4 688. 
Ψ' 650. ν 37. ο 2398. ὦ 451. 
-- σεη. Ν᾽ 6091. Ψ 632. -- 
μεγάϑυμοι Α 192. 144. 66ῃ. 
Ο 519. --- Πυλίων καὶ Ἔ. 
νεῖκος Δ 157. --- φαιδιμό- 
εντὲς Ν᾽ 086. --- χαλκοχίτω- 
νὲες Δ 094. ρεη. 4 587. 

Ἐπήριτος. Ἀρμιάαπιῖ5 ἕ., Μεία- 
Ῥοπίίηιβ (τξΞ ὕΠΠ1κ85 ρευβομᾶ- 
115} ὦ 906. 

Ἐπίδαυρος, Ατροὶα, ορΡ., ἀμ- 
πελόεντα Β 6]. 

Ἐπικάστη, Οεαϊρὶ τη. οὐ ὭὌΧΟΥ, 
καλήν 121|. 

Ἐπιπλῆα, Σαρπήδοντος ἕταῖ- 
ρον --- μεγάϑυμον οος. Α͵αχ 
81:9. 

᾿Ἐπίστροφος, ἨδΙϊσοπύτη ἀὰχ Β 
856. 

᾿Επίστροφος, Ἐπεηὶ ἔ,.40 ἈΘΒ118 
οος. Β 692. 

᾿Επέστροφος, Τρ ἢ, Ῥῃοοοη- 
βίπατη ἀὰχ Β 017. 

᾿Ἑπέστορα οὐος. Ραίγοομια ΠΟΘ. 
ἹἙπτάπορος, Ιάδε δυνῖαβ 7 20. 
Ἔρεβος, εὖς, σει. Θ 368. λ57. 

- δος. Π| 5327. κ 528, λ 564. 
αι. 81. ---Ἔρεβόςδε υ 356. -- 
᾿Ἐρέβεσφιν 1572. 

Ἔρεμβοί, εο. ὃ 84, δὰ 4φιο5 ρον- 
νηὶ Μοθπο διβ. 

᾿Ἐρετμεύς, ῬΗδοαχ 9112. 
ρευϑαλίων, Ατοδάϊμη ἄυχ, 
δῖον 4 319. -- ϑεράποντι 
( γοῦτρ) Η 149. --- ἐσόϑεος 
φῶς Η 136 (4 Νεβίοτε οὐο.). 

Ἐρεχϑεύς, Αἰμεπίεπ5., ἦος δῆ- 
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μον Β Ὁ47. πυκινὸν δόμον 
η 81]. 

Ἐρινύες Ο 204. Τ᾽ 259. 418. 
2 380 μητρός. οἵ. Φ 412. ρο 
415 πτωχῶν. -- ϑεὰ δα- 
σπλῆτις ο 234. ---ἠεροφοῖτις 
1571. Τ' 87. --- στυγερῆσιν 
υ Ἴ8. αος, 1454. β 1385. 

'᾿Ἐριούνιος (Μετοαν.) 2360.440. 
Ἔρις Ἐ 140 (1π δε). Σ ὅ99 

(πη ΑΘΒ115 ΟἸαρ60). - ἄργα- 
λέην πλθ 8..-Ξ Ἄρεος... κασι- 
γνήτη ἑτάρη τε Ζ 440. -- 
κρατερὴ λαοσσόος Ὑ 48. -- 
ἄμοτον μεμαυῖα 21.440. 518. 
- αἰνοτάτην .. πτολέμοιο 
ἘΞ 3809. --- πολύστονος Δ 3. 

Ἐδριφιάδῃ; ΑἸΠρΡΠΐαγαὶ Ἰχον. στύὺ- 
γερήν (τηδυϊίατη. ργοά 1) 1} 
526, 

Ἔριχϑόνιος, Ῥατάδηϊ ἔ,. Ττοῖξ 
Ρϑι. Ὁ290. --- βασιλῆα Ὑ 219. 

Ἐριώπις, ιδος. ΟἸεὶ οοπῆυχ, 
μητρυιῆς (Μεάοπιῖ5) Ν᾽ 697, 
Ο 656. 

Ἑρμαϊῖος λόφος Πδοδο π 471. 
Ἑρωυῆς͵ ε 54. --- αοο. 8. 334 -- 

ἐριούνιος Υ̓ 12 σώκος -- 
Κυλλήνιος ΟἽ. --- “Μαιάδος 
υἱεῖ ξ 435. ---Ερμέᾳ Ἐ 390. 

Ἑρμείας Ὡ, 461. 469. 690. 694. 
α42. εἰθ6. κ 307, Δ 620. 
τϑθ7. ----Ἑομείαο ἱ 390. ὁ 
310, --- Ἑρμείω Ο 214. -- 
Ἑρμείαν 4.) 335. 9538. ε 28 
(υἷόν 1ον15). 85. --- Ἕρμεία 
γοο, 2,334, ε3290.87. 9.335. 
ἀκάκητα Π 185. ὦ 10. 
ἄναξ Β 104. -- διαχτόρου μ [ 
5390. ὁ 319. δεο. ᾿᾿ργεϊφύν- 
την α 84. νος. 9. 535. --- ἐύ- 
σκοπον ᾿ἡργεϊφόντην α 38. 
τ- ἐριούνης Υ 35. 9 923. -- 
ἐριούνιος ῷ 4571. ν. Ἑρμῆς 
οἱ Ἐριούν. ᾶἃςο. 4) 679. 
χρυσόρραπις κα 217. νοῦ. ξ 

271} 
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87. --Ὁ “4ιὸς υἱέ, διάκτορε, 
δῶτορ ἐάων 9 885. --- 

Ἑρμιόνη, Μεποὶαὶ οἱ Ἠδίθπδθ 
παῖδ᾽ ἐρατεινήν ὃ 14 (ᾳυδε 
πιιρβὶῖ Νβορίο] πο). 

Ερμιόνη, Δγρο]. τι.. 800. Β 560. 
Ἔρμος, Αδεο!ϊαϊ5 ἔαν., δενήεντι 

Υ 892. 
Ἔρυϑινοι ῬΔρΡΒΙαροπίαε, ὑψη- 

λοὺύς Β 855. 
Ἔρυϑραι, Βοροίϊ8ε α., 860. Β 

499. 
Ἔρυλαον οοο. Ῥαίγοοϊυβ Π 411. 
ἜἘρυύμανϑος, Ἀτοδάϊαα τηθη5, ζ 
ἸΘΟΒ9 
Ἔρυύμαντα οοο. ΙΔοπιοποιβ ΠῚ 

545. 
Ἔρυύμαντα οεοἰᾷ. Ραίγοοϊα5 Π 

410. 
Ἐτεοπληείη βίη, 56ι. 41 886. 
᾿Ετεόκρητες ἸΩλᾺ «110: 
Ἐτεωνεύς, Μεποϊαὶ χηϊηϊβίου, 

Βοηϑοΐδης ο 95. -- νου. ὃ 
91. --- κρείων δ 22. 

Ἔτεωνός, Βοροίϊαε ορρ., πολύ-" 
χνημον Β 497. 

Εὐαιμονίδης Εὐρύπυλος Ε 
10. -- διογενής 4810. 

Ἑὐαίμονος υἷός, Εὐρύπυλος 
Β΄806. ΕἼ9. Η167. Θ 265. 
«4 5815. 

Εὐάνϑεος νΐος Μάρων ει 197. 
Ἑύβοια, ἰπδυῖα, »β6,η 921.---ἃος, 

Βδ86. γ174. ---- ἰερῆς Β 58. 
Ἑὔδωρος., Ροϊγτη6165 οἱ Μ γον! 

ἔς, Μγυταϊἀοπαμ ἄπχ, 8ος, ΠῚ 
186. -- ἄρήιος Π119. 

Ἐδηνίνη (Επεηὶ ἢ) Ξξ Μαρ- 
πησσα, καλλισφύρου 1 557. 

Εὐηνορίδης “ειώκριτος β242. 
-- 8οο. χὶ 394, 

ἙἘὐηνὸς Σεληπιάδης, 5εη. Β 
0935 (Μυπηὸβ εἱ Ἐρἰβίγορῃιβ 
δ) 8111}. 

Εὔιππον, Ττοϊδημπι οοο. Ραΐτο- 
οἰὰβ ΠῚ 417. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

Εὔμαιος, (6)08 βίδῃιηια ὁ 414, 
ὉΠθὶ ραίογ Κτήσιος Ὀρμενί- 
δης) ὕἱχὶβ Βυθυ]οιβ, πὶ 156. 
0199. υ 238. φ 82. 203. -- 
8οο. πῆ. 980. 543, χ 279. --- 
νοῦ. ἕ 440. 462. ο 8017. 341. 
4806, π8. 69. ρο 264. 806. 
5601. δὅ76. ὃ 169. -- δῖε π 
401, ρδθϑ. φ 284. χ 157. 
- συβῶτα ἕξ δ5. 1656. 860. 
442. 807. ο 825. 881. πθύῦ. 
185, 464, ρ 272. 511, 380. 
512. 570. χ 194. --- δῖον 
ὑφορβόν φϑ80. 

Εὐμήδης κῆρυξ, Ῥοϊομὶβ ρ.. 
σρη. Καὶ 814. 412, 426. 

Εὔμηλος, Αἀμπιοίϊ ἔ., Β 164. ὃ 
798 (Τρ μ Πἰπλ65 τπδυϊίι5). 
56η. Ψ 380. --- (αἱ, Ψ' 659. 
565. -- “ἄναξ ἀνδρῶν, 
᾿δμήτου υἱός 288. --- Ἐ]ὰ5 
ἵπποι 4481. (Β 105544.). -- 
κρείων 864. --ἀδμήτοιο.. 
παῖς Β Ἴ14. 

Ἑὔνηος Ἰησονίδης, Τιεπιηὶ ΒΕ. 
Η 4068. Ψ 747. 

Ἐῤπείϑης, εος, Δῃμΐποὶ φῥϑίεσ, 
ω 422. 469. --- ἀαί. ὦ 465. --- 
860. ὦ 528 (ο06. ἃ ΤΕΪΘΠη86}10). 
-- ᾿ἀντίνοος Εὐ.εος υἷόςν. 
᾿Αἀντίνοος. 

Εὖρος, νεπίυβ 8 1456. Π 1685. 
ε 295. 8532. μ. 8260, τ 206. 

Εὐρυάδην, Ῥεποίορεβ. ργοοῖμα, 
οὐ. ΤΟΙ Δοἢι5 χ 267. 

Εὐρύαλος, Ὀϊοιηεαϊ5 5οάα] 5 Ζ 
20. --ο Μηπιστηιάδης Ζ 28. --- 
ἰσόϑεος φῶς ΒὍθ5. ΦΨΘΤΙ 
(ορεπηὰβ Ρυρ1}}.) 

Εὐρύαλος, Ῥῆδραχ 396. 400, 
- ἴσος Ἄρην 8.115. 127.140. 
158. 

Εὐρυβάτης, Απαγιετηποηὶβ ρσδε- 
ο0 1170. --- δοο. 4. 520. 

Εὐρυβάτης, Οἱχὶς κῆρυξ 1ϑα- 
κήσιος Β184: τ 247, 



ΙΝΌΕΧ. 

Εὐρυδάμας, υἱέας .. ὀνειρο- 
πόλοιο γέροντος (ΑὈδηίοπι εἰ 
Ροϊνι άπ) Ε' 149. 

Εὐρυδάμας, Ῥοποῖορεβ ργοοῦβ. 
ἀαὶ. ς 297. --- δοο. χ 288 
(θὰπῃ οὐος. ὈΠΙΧ65). 

Εὐρυδίέκη,, ΟἸγπιροπὶ ἔ., Ναβίου 8 
ἜΧΟΥ γ 492. 

Ἑύὐρύκλεια, ΟἹ ̓ χὶΒ παίνῖχ, τ 401. 
τ 800. υ 128.---- γος Ψ 177. --- 
Ὦπος ϑυγάτηρ α 429. β847. 
υ 148. ---περέφρων νοο.τ 957. 
491. υ 134. φ 381. --- τροφός 
β301. δ᾽ 142. ο 381. τ 21.υ 
419. 485, 402. ψ 3235. 89. 69. 
δος, τ 15. φ 980, χ 394. 480. 

Εὐρύλοχος, {Π|πχ15 5044}15 οἱ αἵ- 
{π|8, κ 299, 244 429, 447. 
223. μ 195. 278. 294. 899. 
902, --- νοῦ. 271. ὦ 297. --- 
θεοειδής κ 205. --- μεγαλή- 
τορος κ 207, 

Ἑῤρύμαχος, Ῥεποῖορα8 Ῥτοοιιβ, 
ς θῦ. 344. 5887. φ 245. χ 44. 
69 (οος. «1 Πἰχ6 82). -- ρϑη. 
0 257. --- ἀαἰ. ο 17. ς 2905. 
520. --- ᾷο6. ς 506. φ 277. -- 
γοο. ἃ 418. β 209.. ς 251. 
800. υ 804. φ,257. 331. χ 
61. -- ϑεοειδής δ 628. φ 
180. --- Πολύβου παῖς α 399. 
β1Τ77. π845. 484. ς 849.υ 
809. ῳφ 920. -- Πολύβοιο 
υἷόν ο πη. -- 

Ἐρυμέδουσα ϑαλαμηπόλος 
 Ρατας γρηὺς ᾿Δπειραίη 

Ἐδῤρυμέδων, Ριοϊοπιδοὶ ἢ., Α'ρὰ- 
ΠΊ ΘΙΏΠΟΠΪΒ Τπϊ πἰ βίον Ζ' 228. 

Εὐρυμέδων, Ναβίου!β τη ϊπἰ βίου, 
ἀγαπήνωρ Θ΄114. 4620. 

Εὐρυμέδων, Οἰραπίαπι Βοχ, Ρε- 
τίθοθδε ρϑίον, μεγαλήτορος 
ῃ Ὁὕ8. 

Εὐρυμίδης Τήλεμος, μάντις 
Ογοϊορυχα ε 09. 
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Εὐρυνόμη, Οοοδπὶ ἢ, Σ᾽ 398. 
599. 408. 

Εὐρυνόμη, Ῥεπεϊορεβ ταμίη ο 
495. ς 109, υ 4. ψ 1584. 289. 
203 ϑαλαμηπόλος. --- δος. 
τ 90. --- νοῦ. ς 104. 178. τ 91. 

Εὐρύνομος, Δορνριῖ ἔ,, ΤίΠδο. 
Ρτοουβ β 22, χ 242. 

Εὐρυπύλοιο πόλις, Κῶς, δες. 
ΒΟΤΊ. 

Εὐρύπυλος Εὐαιμονίδης Εἰ Τὸ 
(0... ΗΥΡΒθπογθη,). «1 809 διο- 
γενης. --- 2 86 οοο. Μεϊδη- 
{πση οἱ Δ ὅ80 Αρίβϑοπεπι. 
«Δ ὅ92 βεβλημένος [602.1] Π 
27. -- ἀαί, 4589. --- οο. Μ 
2, --- νου. Ο 399. -- ἀγαπή- 
νορος Ο 892. -- ἥρως νοῦ. 
Χ 898. 819 διοτρεφές. --- πε- 
πνυμένος 4.822. ---- Εὐαίμο- 
νος ἀγλαὸς υἷος. ἐπρορφώ μεν 

ἄἀυχ Β7386. Ε͵9. Η 107. Θ 
2θῦ, 4570. 

Εὐρύπυλον Τηλεφίδην 
ΝΕΟΡίοΙ οι 2 520. 

Ἐδεμοθδουὶ Σϑενέλοιο παις 
Τ' 129. -- Ε. «ἦος, ἀέϑλων͵ Θ 
8363. Τ' 133. --- ἄνακτος ἀγ- 
γελίης οἴχνεσκε ΡεΥϊρΠοίο5 Ὁ 
6099 

ΟὐΟ. 

{Π|χὶ5 

- δοο φ 
Εὐρυτίδης Ἤφιτος. 

ΠΟΒΡ65 φ 14. 22, 
97 (066. ἃ0 Ηδτοα 6). 

Εὐρυτίων,͵ ὠνος, Κένταυρον 
ἀγακλυτόν φ 295. 

Εὔρυτος, ΤΡ ἢ... 210 ΡΟ π 6 
οος. μέγας 9᾽ 296. φ 52, -- 
Οἰχαλιῆος Β 890. 780. ἀαὶ. 
224. 

Εὔρυτος ᾿Δκτορίων. ἘρΘοττιπὶ 
ῬΥΪΠΟΘΡΒ, 66}. Β 621, 

(Εὐρώπη γν. Φοίνικος κούρη). 
Ἔυύσσωρος, ΑοδπηδπιϊΒ ρδΐου, 

ΤΉταχ, βεη. Ζ 8. 
Εὔτρησις, Βοεοίίαθ α.., ἃοο, Β 

902. 
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Ἑὔφημος, Οἰοοπαπι ἄυχ, Τίοο- 
Ζϑιὶ ἢ. Β 840. 

Ἐὐφήτης, ΡΕνΠΘὶ Πο5ρΡ65, ΒΡ᾿υ- 
γϑηβῖ5 Ο ὅ82. 

Ἐὔφορβος, Ῥϑδηίμοὶ ἢ... Π 800. 
-- ἐυμμελίην Πάνϑου υἷόν 
οοο. Μϑπδῖδαβ Ρ ὅ9. -- Παν- 
ϑοΐδης ΠῚ 808. ἃοο. Ρ 8] 
Τρώων τὸν ἄριστον. 

Εὐχήνωρ, ΡοΙγ]α! ἱ. Ν 668. ἃ 
Ραγί8 οοροῖβιβ Ν᾽ 611. 

Ἐφιαλτης, παῖς ̓ ἡλωῆοςΕ 980. 
-- τηλεκλειτόν (Νερίμηὶ χα 

᾿ Τρμϊμηθάθα ἔ.) 1 908. 

Ἔφυύρη -ΞΞ: (οὐἱηίμιβ Ζ 152, 
- αἱ, Ζ 210. 

Ἔφύρη,, ἘΠ 15. αὐ δα 56] 16θη- 
ἰθπὶ ἔπν, δἰΐα, ρϑπ, 8 59. Ο 
991. 

Ἔφυύρη, Ἐρίτὶ τι., α6π. α 29. -- 
δος, β.528, 

Ἔφυροι, δος. Ν 801. (ρονίποιὶ 
δα ἘρΠΥΡ ΠῚ 4] 6 ΔΤ). 

Ἐχελλῆς, ῆος. ᾿δκτορίδης, Μγυ- 
ταϊᾶο, σοπ. {{189, 

Ἔχεκλον ο60. ΡαίΟΟ] 5 11 094. 
Ἔχεκλον, ᾿ἀγήνορος υἷόν ὁ6ο. 

ἌΘΒΠΠ165 Ὑ 474. 
᾿Ἔχέμμονα, Ῥυϊαναὶ ἔ, οος. ΒΙομο- 

465 Ε' 100. 
Ἐχένηος, ῬΗδοᾶχ, γέρων ἡ 158. 

- 842 Φαιήκων... προγε- 
᾿ νέστερος. 
Ἔχέπωλος ᾿Δγχισιάδης, Βῖογο- 

πἰπ5 Ὁ 296. 
Ἐχέπωλον Θαλυσιάδην οου. 
,. ἈΠΕΠοοῖβ 2] 458. 
Ἔχετος Ἀδχ, δοο. ς 85. 116. ῳ 

908 υδὶ Βειηρεν βροτῶν δηλή- 
μονα πάντων. 

᾿Ἐχέφρων, Ναδίονϊ5 ἔ, γ 418. --- 
, δῖος γ 499. 
-Ἐχῖναι, ἴηβι]αθ, ἕεράων Β 625. 
᾿Ἔχίον οὐο, Ῥαίγοοϊαβ 11.416. 
Ἔχίέος, Μροϊβιοὶ ραῖ., σεπ. Θ 

998. Ν 422. 

Ἔχίον ο00. ΡοΙ 65 Ὁ 8399. 
ἹἙωςφόρος, 5ἰεἸ1ὰ ὯΔ 256. 

Ζάκυνϑος, ΤΕ δέῃ. τ 250. 
-- δοο. Β 684. --- ὑλήεσσα ι 
24, - -ὑλήεντι α 340. π 1328. 
[τ 191.] 

Ζέλεια .. ὑπαὶ πόδα νείατον 
Ἴδης, δος. Β 824. --- ἱερῆς ̓  

ἄστυ (Ραπᾷαν!) “] 108. 121. 
Ζεύς 4128, 279. 428. 495. 588. 

Β 88. 108. 482. ΤΓ' 808. 2 
84. 581. Ἑ 225. Ζ 159. 857. 
ὅ20. Η 10. Θ΄.216. 9864. 1 
98. 117. Καὶ ΠΙ. 89. “4 8. 168. 
900. [548.] 1758. “ 25. 402. 
481. ΝΊ. 8417. 855. 794. 5 
85. 120. 859. 5822. Ο 4. 97. 
146. 188. 192. 567. [611.] 
694. 1719. Π 8θ5. 386. 561. 
644. 199. Ῥ 381, 400. 548. 
ὅθ. 627. 682. 2 116. 828. 
856. Τ' 87. 95. 112..187.. 204. ᾿ 
224, 2318. 71.4.92. 158..194. : 
242 Φ 190. 988. 484. αὶ 250. 
866. 403. Ψ' 299. 807. 4) 88. 
α 348. 879. β 34. 144. γ1532. 
152. 160. 846. ὃ 84. 287. 
608. ε99. 128 (οτος. Δα 5] ΟΠ θυ). 
182. 804. 400. ᾽ η 2580. 9' 
245. ι88. 262. 270. 479. Δ 
5590. μὶ 215. 415. ἕ ὅ9. 86. 
119. 158. 278. 800. 805. 310. 
457. ο 415. 480. π 422. ρ 
51. 60. 158. 597: ς 112. 278. 
τ 16]. 2706. 865. τυ 290, φ 
418. χ( 2352. ψΨ 852. ὦ 42. 
96..-- Ζηνός ΛΑ 95. Π 
57: 81. Φ 290. λ 802. --- 
ΖηνίΒ 49. 41. Ο 104. Χ 
902. δ᾽ 78. --Ζῆνα Ξὶ ἘΞ ΘΗ. 
Ψ' 48 οὐ μά. ἰίοπι ν 599. - 
Ζῆν ν. Ἰπῆτα βὰν εὐρύοπα. 
--- νοο. Ζ 470. Θ242. α 62. 
-- Διός 4.68. 339. 8Β 38. τὸ. 
197. 069. Ε 6357. Θ 140. 
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251]. 434. 428. 444. ΞΞ3 19. 
ΟΕ.22..,. Ὲ ΡΤ ΩΣ ἼΘΣ 108. 
Υ13.107. 189. ᾧ 444. Χ 280. 
α 388. 8300. β.217. ξ 207. 
261. ξ 57..93. υ 42. 101. --- 
Διί Γ' 104. Ε 114. Ζ 251. 
2606. 475. Θ΄ 526. 1293. 857. 
“Δ 80. 1061. ΝΊΘ. 858. Ο 
202. 510. Ρ 615. Τ΄ 197. 254. 
Ὑ284. Ψ᾿ 24. 2,301. δ.472. 
Ὁ) 452. ιν 2904, ο 353. υ97. --- 
Ζέα 4394. Β2.---Διόϑεν 
Ο 489. 2 194. 661. -- Ζιὸς 
ἀγγελέης ἢ 268. ἀγγελιάων 
εθ0, -τ Διὸς ἄγγελος Β20. 
03 ὄνειρος. 94 ὄσσα. Φ 139 
Τμοίῖ5. 169 εἱ 173 Ιγὶ5. ἄγγε- 
λοι ἠδὲ μαὺὶ ἀνδρῶν “4, 834. 
Η 5374 κήρυκες. -- ἀϑάνατος 
Β΄41. Ξ' 434, Φ 2. --- αἰγίο- 
χος Β 8710. Θ 287. ο 245. 
Θθη, Ζιὸς 4.202. 222, Β157. 
9548. 491. 1787. Ε' 115. 896. 
085. 0938. 714. 742. 815. 
Η 60. Θ 852. 37ῦ. 421. Καὶ 
2718. 4 θ6. ΜΙ 209. Ν 825. 
ἐξ 1600. 252, Ο 118. 242. 579. 
Ριτθ. Φ 420. δ᾽ 702. ε 103. 
192.)5 953.4: ΡΊΝΕ ἃ ϑῆθι ὦ 
164. Οὗ, ργδοίετθα ᾿4ϑηναίη, 
ϑήνη,, Ἄρτεμις, Ἑλένη,μοῦ- 
σαι, νύμφαι. ---- Διὸς αἶσα 
ι532. ἀαί. 608. δοο. 321. 
-- Διὸς ἀλκή Ο 490. --- Ζεῦ 
ἄνα Γ 351. Π.333 “ῳδωναῖε, 
Πελασγικέ, τηλόϑι ναΐων, 
“Ιωδώνης μεδέων, 9 864. -- 
Ζ. ἀρίστου Ξ 213. --- Ζ. ἀρω- 
γῇ 4 408. --- Ζ. «ἀστεροπητῇ 
Η 443. -- Διὶ μῆτιν ατάλαν- 
τος οἵ. Ἕκτωρ, Ὀδυσσεύς. --- 
Ζ. αὐγάς Ν 881. --- Ζ. βουλή 
43.5..λ 2917: ἀοῦ. Τ 15. ν131. 
ξ 828, τ 297. αι. ραν. Ν 
524. --- Ζ. βροντῇ υ 132]. --- 
2. βωμῷ περικαλλέϊ Θ᾽ 349. 
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--- γαμβρὸς Ζ. ὃ ὅθ09. -- 
4. γενεή Φ 191. --- Ζ. γόνος 
Ν 449. --- Δ. δόμῳ Ο 85. --- 
δῶμα “. 4 ὅ10. Ἔ 8398. 0 
101:.,. 8. 10)...- 4. χαλκο- 
βατὲς δώ 4 420. Ξ 173. Φ 
4838. ὅ05, --- Ζ. ἐκγεγαυῖα 
ϑήνη ξΌ2ΟΟΥ; Ἑλένη. -- 
Ζ. ἐριβρεμέτεω κων ξεινέου 
χαλεπὴ μῆνι. Ν 654. - 
Ζ. ἐριγδούποιο Μ 285. Ο 
298. --- Δ. ἐριγδούποιο Ε 
6072. τ : ἐρισϑενέος Ν᾿ 4. 
---- εὐρύοπα Ἑ 2θῦ. Θ᾽ 442. 
1419. 686. Ν᾽ 1352. ΞΞ 203. 
Ο 124. Ρδ545. 2.296. β146. 
γ 288. δ΄179. 1 496. ξ 295. 
ρ 822, ὦ 44 Κρονίδης. 
Ζὴν Θ 206. “Ξ' 205. 2 331. 
νοῦ, Π 241. -- 4. ἐφετμάς 
Ο᾽ 5908. . Ὡ. 570. ᾿586. .“--- 
4. ἔχϑος «211. --- Δ΄. ϑυγα- 
τῆ0 γ 991 (Μίποννδ). δ 227 
(Β 6. 6π8). 2 217 (Ρϑγβθρῇῃομο). 
γος. Ε 548 (Ὁ εμ1|5). 815 (Μ1η.}) 
α 10 (Μι58). ν 61 (Ρ,4π8}). 
ϑυγ. ἀγελείη 4 128. ν 889 οἱ 
οἵ. ̓ ϑήνη, τη, ᾿ἀφροδίτη, 
μοῦσαι. 4]. ϑυγ. κυδίστη 
τριτογένεια 4 ὃ]. γ 9518. -- 
2. ᾿Ιδαίου ἱρεύς (Θμείου) Π 
604. --- [κετήσιος ν 219. --- 
καταχϑόνιος 1 451.--- Ζ. κε- 
λαινεφεῖ Φ 520. ε 052. ν 25. 
- 24. κεραυνός Φ 401. 4αι. 
ΟἾ11. μ416. ξ 806. --- κούρη 
4. (Λπευνα) β 296. ε 382. 
ν 190. σε. Ὑ᾽ 10ῦ. ἀκα, β 453. 
8.0. ν 800. νοο. ν 918. οἵ, 
᾿4ϑηναίη. --- κοῦραι 2. (Λι- 
ταί:})1 ὅ02. ἅαἱ. (Διταῖς) 1 
513 οἱ 8οο. (1 508}. νοο. (Νγπι- 
φῬῃδο) ν 856. ρ 240. --- κρα- 
δίην 4. 4.395. --- Κρονίδης 
Β 111. 3715 αἰγίοχος. 4106 
ὑψίζυγος αἰϑέρι ναέων.Ζ234. 
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Θ 141. 118. 286. 4289. Π γερέτα 4511. 517. 560. 480. 
845. Σ᾽ 481. ΦόΤ70. 2.241. Εἰ 704. 888. Η 280. 454. Θ 
ὦ ὅ44 εὐρύοπα. αι. Ζ. Κρ. 
1172. Ζηνὶ Κρ. ει δ52. ν 25. 
406. Ζ. ὕπατον ΒΕ 156. 4έα 
Κρ. Ε 4109. -- ἘΠΟΡΟΝ μ 
9500. ὁ 477. ρ 424. τ 80. υ 
270. ΦΊ02. 86η. χὴδι Κρο- 
νίονος ΚΞ 247. 1 620 (παῖς 
ἨρΡοΪ65). Ζιί Ἐ 8609, 900. 
Θ. 210. Φ 1983. εἱ ἐὰπι ἄνακτι 
ΒΊ102. Η194.200. Σ᾽118. δες. 
Ζ. Κρ. 4.589. 1511. Τ΄130. 
ξ 406. εἰ 4502 ἄνακτα. Ζῆνα 
Κρ. ὦ 472. --- κύδιστε μέγι- 
στε Β.412. Τ' 298 εἰ οἵ. Ζεῦ 
πάτερ. --- 2. μάστιγι 31. 
Ν 812. -- μέγας Σ 292. με- 
γάλου Διός Β΄134 ἐνιαυτοί. 
Φ 187 γενεήν. ὃ. 82 διὰ βου- 
λάς. . 411 νοῦσον. τ 179 
ὀαριστής (Μῖπο5 Ογνβίθηβἰβ.) 
χ 984 οἱ 879 βωμον. “ιὸς 
μεγάλοιο Β; 907 (πρὸς δώ- 
μα.) Ἡ 24 (ϑύγατερ Μι- 
μουν). (1 ὅ90 Ζ΄. κούρῃ μεξγ. 
Αὐίθπη! ἀϊ). Μ 2341 (βουλῇ). 
ΞΙ 417 (κεραυνός). Ρ' 409 
(νόημαὺ). Φ΄ΊΘ98 (τεραυνόν.) 
δ᾽.27 (γενεῇ). 1 955 (ϑερά- 
ποντε ῬοΙ1α5. οἱ Νθ]θι5). 268 
(ἐν ἀγκοίνῃσι). 604 (παῖδα 
ΗΘ ΘΠ). π' 408 (ϑέμιστες). 
Διὸς κούρῃ μεγάλοιο (ΜΙ- 
ΠοΡν86) Ζ 904. 8512. ΚΨὶ 296. 
ξ 8235. ὦ ὅ2Ι. Διὸς κοῦραι 
μὲγ. (Λλιταῦ 1 5093. --- Ζ. μῆ- 
νιν ΒΕ; 84. ε 140. --- Ζ. ὕπα- 
τον μήστωρα Θ 22. Ῥ 389, 
-- μητέετα 4215. ΒΊ97. 524, 
Ζ198. Η 418. Θ΄ 170. 1377. 
ΚΊ04. 4 278. ΜΙ 219. 292. 
Ο 3171. 599. Π 249. 2), 814. 
Ἔ 248. [π 398.] υ 102. -- 
Ὀλύμπιε μητίετα 4 508. --- 
4. μῦϑον Θ 412. --- νεφελη- 

88. 460. Καὶ ὅ82. '4 818. 5 
293. 512,94], Ο 220, ΠΟθ6. 
Ῥ᾽198: 19: 215: 0 182. 
4). 04. α 08. ε21, ε67. μ918, 
984, ν 139. 158. ὦ 477. σεῃ. 
4. νεφεληγερέταο Ε 681. 786. 
Θ 887. Ο 1584. Υ10. Φ 499. 
-- νιφάδες ΖΙ. Τ' 857. 
Ζ. νόος ΠΊ08. Ζ. νόος Π 
θ88. δος. Θ 148. Ο 491. -- 
Ζ. ξεινίου ξ 289. --- Ζ,΄. ξέ- 
νιον ξ 389. -- Ὀλύμπιος ἕξ 
188. ο 628 (αἰθέρι ναΐων). 
εἱ 6. ἀστεροπητής 44609.ὄ Μ 
21. ο. εὐρύοπα ὃ 118. σεῃ. 
Ζη. ΟἸ51. α 21. δυ- δ΄14. 
νου. Α΄ ὅ08. --- 4. ὄμβρος 
4 91]. Μ 280. ε 111]. 888. 
ἃαἱ. 4 498. --- 2. ὅρκια Τ' 
10 τς Ζ.ὔσσε Ξἰ 236. 386. 
-- -ἐν Διὸς οὔδει δοιοὶ πίϑοι 
4) 627. --- 4. οὔρῳ ε 175. ο 
297. --- πανομφαΐίῳ Ζηνὶ Θ 
250. --- 2. παράκοιτις (Το) 
Σ 184. Φ 479. δες. 1 ὅ80 
κυδρήν, Λητώ, --- πατήρ Ζ 
280. Ε 88. Θ 597. 4358. 4 
201. 544 (ὑψίζυγος). Ρ 680. 
Θ6η. Ζι. Β140. Η00. Καὶ 154. 
“406. Ν᾽ 96. ΚΞ’ 414. Χὶ 221. 
αὶ. Ζιὶ 4. 578. Γ' 8350. 4,328. 
Ε. 8362. 457. Ζ2 259. Θ 400. 
Ν 818. Ο 6087. Π|227. 258. 
Ρ40. 4908. Υ11]. 192. Φ 89. 
4) 100. 287. ἡ 816. μ᾿ 65, ν51. 
ξ 440. ο 841. π 200. ὦ 518. 
-- νος. 4505. ἘΒ57Ι. Τ' 
8605. ἘΖ 288. Ε 42]. 757. 
162. 872. ἘΗ152. 179. 440. 
Θ 2386. Μ|64. Ν ΌΒ8Ι. Ο 
972. ἘΓΠ 91.] ΡΊΘ. θ45. Τ' 
121 ἀργικέραυνε. 270. Φ278, 
ἘΔ Δ ΓΕ ΠΟ ἢ. 911 881- 
9. 806. μὶ 871. 877. ν 128. 
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Ἀρ.1582. Ἐς 285. υ 98. 112. 
201. φ 200. ὦ 851]. Ἐ876 
(Ἰοοἷ5, ὑπο Ὡ Ρνδθῆχιιβ 8, 
ΒΘΙΏΡΘΙ ΠΟ ἴουπα]α: αἕ γάρ, 
Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αϑηναίη 
καὶ Ἄπολλον). --- Ζεῦ πάτερ, 
Ἴδηϑεν μεδέων, κύδιστε μέ- 
γιστε Γ' 2710. 820. ΗΙ 202. 
308. -- ἐρέγδουπος πόσις 
Ἥρης Η 411. Καὶ 829. 9 4θ8. 
ο 112, 180. -- στεροπηγε- 
ρέτα Π 398. --- 2. ἱρὰ τά- 
λαντὰ Π 658. --- Ζιὸς τέκος 
Κὶ 284 (ἀτρυτώνη). Φ 229 
(Δροῖ!ο). -- τερπικέραυνος 
Θ 2. Μ 252. ῷ ὅ29. ξ 268. 
0 4357. ἀαΐ, Ζιί 4. 419, Β.478. 
Ἴ81. 4. 718. ἡ 104, 180. τ 
965. ὦ 24. δ8οο. 4ία ΠΣ 
υ 7. --- Διὸς υἷός Ξ' 250 
ὑπέρϑυμος (Βοτου] 65). “ 818 
(ΔΡο|10). φ 96 (Πετο.). δοο. 1 
908 ἀγλαόν (Δτἴποοθπι). φ 35 
καρτερόϑυμον φώτα (Πετο.). 
-- ἄναξ Διὸς υἷός (Αρο}10) 
Ε 108 εἰ ο. ᾿ἡπόλλων ν. 4πόλ- 
λων. Διὸς υἷεῖ ἕκη ὅλῳ δῇ 
802. Ἑρμεέα Διὸς υἱέ 9. 380. 
ἴφϑιμον 4]. υἷόν (ϑατρεϑά.) 
ἘΠῚ. Μητοῦς καὶ “Διὸς υἱός 
49. Σαρπηδὼν 4. υἷός Ε 
689. ΜΠ 22. -- ϑεῶν ὕπατος 
καὶ ἄριστος Τ 258. - 808.-: 
“4ιὶ ὑπερμενέι ΒΊ16. 1.29. 
ΚΞ 69. ὑπερμενεῖ “Δ 121. --- 
ὑψιβρεμέτης 4 354. πόθον Ξ 
ὅ4. ΠΟ 121. 84. ψ 391. 
ὑψόϑ᾽ ἐόντι Διί Καὶ 16. --- 
φηγῷ Διός Ἐ 699. Η9θ0. -- 
2. φρήν Καὶ 48. 800. Μ|175. 
φρεσί 194.---Ζ. ὥραιω 344. 
- 2. ὦπα Ο 141. 

Ζέφυρος, νεπίι5 Β 147. 1 ὅ 
Δ 805. μ 408. 426. ἕ 458 
αἰὲν ἔφυδρος. τ 206. --- σεη. 
2 216. 458. Η 68. Τ 415. 

᾿Ηετέων, Ἀπάγοτηδομοβ ραΐ., 
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Φ 884. δ᾽ 402. ὅ67. κ 28. --- 
ἀαι. Π 150 ἀνέμῳ (Πατργὶα 
Ροάανρθ ρβροῦῖξ ΔΘ }115. 6- 
4008). 106. ε332. --- ἀ- 
κραῆ β 421 .--- δυςαής ε 205. 
Βθη, Δ 200. μ. 389. --- κελα- 
δεινόν Ψ 208. 

Ζῆϑος Τονὶβ οχ Απίΐορο ἵ. ΤΗε- 
θ85 οοπαϊ! 2 202 (8εο.), Τἰ}1 
Ῥαΐθν, σϑῃ. τ ὅ29. 

Ἤβη Ε 122. 905. --- καλλέσφυ- 
ρον 1 008 (Η ϑγο 15 ἀρ. ἱπέθγοβ 
ΘΟ 6. } -- πότνια 4 2. 

Ἠέλιος ν. Ἥλιος. 
Ἤερέβοια, μητρυιή, περικαλ- 

λής, ΑΙοοὶ αἰίογα οοηΐαχ Εἰ 
989. 

σι- 
Ἰίοσατη Βοχ Ζ 9596. --- σοη. αὶ 
472. 480. Ὁ 827.- δεο. 2410. 
-ος ̓ ἀνδρομάχη ϑυράτηρ με- 
γαλήτορος Ζ 595. Θ 187. -- 
615 πόλιν ἀἰγιῖέ ΑΘΠΊΠ]οι5 
Α 866. 1 188. Π 158. 

Ἠετίων Ἴμβριος, Ῥυϊαταὶ Πο5ρ65 
Φ 458. 

Ἠετίων, Ῥοβεϊ ραίον, σοι. Ρ δ 75. 
590, 

Ἤιόνες, ΑΥΡΌΪ. 8οο, Β 561. 
Ἠιονῆα ο60. Ηροίον Η 11. 
Ἠιονεύς, ἤος, ἈΠα5ὶ ραΐον, σ6η. 

Κὶ 455. 
Ἠλεῖοι. ἀαϊ. Δ 671 (θε]]ὰμ ὁ. 

ΡΥ 115). 
Ἥλιος 2171. --- ᾿Βέλιος Ξ “ΞΙ 844. 

Τ' 259. -- Ἠελίῳ Γ' 104. 
- νος. Ἠέλιος Γ΄ 371. ἴῃ τε 
μ 38ῦ. --- ἀντολαΐί ἴῃ Αθᾶοα 
ἴηβα]α μ 4. --- βόες καὶ ἴφια 
μῆλα μαὶ 128. βοῶν 5848, 
803. 598. ψ 329. --- δεινοῦ 
ϑεοῦ μ 828. -- μῆλα 2 109. 
- παρ᾽... πύλας απίπιδο Ο0τ- 
οαπὶ ἱπιγαπὶ ὦ 12. --- τερψιμ- 
βρότου μ209. 274 νῆσον. --- 
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τροπαίϊῃ Οτίγρία ἰη5υ18 ὁ 405, 
-- ῃγπεριονίδαο μ 110. -- 
Ὑπερίονος Θ 480. α 8. μ 
269. ἀαί, αὶ 198. 846. 574. 
- φαεσέίμβροτος κα 191. σεῃ. 
Ἀ198 ΡΘΕ εχ Ρουβο: Αθϑίβϑβ 
εἰ ΟἸγοθ; οχ Νϑᾶργὰ Ῥμδοίμιιβα 
οἱ [ιἀπιροιῖο (ὦ 1585). 

Ἦλις, σοι, Β 026. --- ἀαί, ΔΛ 
613. --- δέῃ Δ 686. 698. --- 
δῖαν ΒΟ15. ν 2τὸ (ἰθ1 ἘΡεἰ). 
ο 298. ὦ 431. --- εὐρύχορον 
δ 035. --- ἱπποβοτοιο φϑ47. 

Ἤλυσιον πεδίον ὃ 568. 
᾿Ἠλώνη πόλις Ὑμοββαῖίας, 8εο. 

Β 189. 
Ἠμαϑίη ἐρατεινή Μοᾶπ., δοο. 

ἘΞ 220. 
Ἠνιοπῆα, Τπερδεὶ ἔ,, Ἡθοίου 5 

Δανσϑὴ, οοο, ὨΙοπηθάθβ Θ 
120. 

Ἠνοπίδης Σάτνιος, ἃεο. "Ξ 434. 
Ἤνοψ, πος, ϑαίῃιϊ ραῖ.., ἀαί. 

ΚΑ 445. 
Ἤνοψ,, ΟἸγίουηθαϊβ ραί., 
ΟΠ οὰ8, 56ῃ, Ὁ 684, 
Ἤνοψ, ὙΠποβίουβ ρϑί,. Το Πι5, 

σοη. 401. 
Ἠπυτίδης Περίφας, 

924. 
Ἥρη 44 400. 528. ὅ86. Β 15. 

82. 69. 156. .“Ζ 20. Ἐ 392. 
Α18. 751. 748. Θ᾽ 892. 420. 
414: 457..ὉᾧΣ 254. 4 αὖ: Ξ 
225. 292. 360. Ο148. Σ᾽ 168. 
1 97..114: Τ 83“ ίθε 928. 
9841: Οὐ ο1 μ-159. 700. - 
σθη. Ὁ 314. --- ἀαι. 4 519. 
254. Ε 835. Θ 401. [421.] 
461: Ὁ 70... 9. 25. --- Ὧο6.: 2 
5. Ο 18. Π 452. ᾧ 8671. -- 
νου. αὶ ὅ45. Θ 447. Ξἶ 298. 
818.. 842. Ο 90.000 158:.- Φ 
569. δὴ 66. -- ,ἀμήχανε Ο 
8.4.65- ἁπτοεπές Θ 209. --- 
᾿“ργείη 48. Ε908. -- βοώ- 

αταε- 

ἀπ Ρ 

ΙΝΘΕΧ. 

πις πότνια 455]. 568. 480. 
ΜΞ 1569... 222. 268. Ο 834.Π 
489. Σ᾽ 2399. 860. 0 πῶς 
γος, ΘΑΤΙ. Ο 49. Σ᾽ 357. 
πόσις Ἥ. ἠυκόμοιο Κὶῦ. -- 
ϑεὰ λευκώλενος 4 ὅ5. 195. 
208. 505.ὄ Ε 711. 755. 707. 
“10. 184. Θ3850. 3581. ἐΞ 277. 
Ο 18.932.180, Τ᾽ 401. Φδ8771. 
418. 484. --- πρέσβα ϑεά, 
ϑυγάτηρ.. Κρόνοιο Ε 121. 
Θ 382. νου. ἐπ 194. 243. --- 
εἰλείϑυιαι “Ἤ.ης ϑυγατέρες 
4 271... κασιγνήτην ἄλο- 
χόν τε (ον 5) Σ 856. --- λευ- 
χώλενος Θ᾽ 484. Φ 12. Ὁ) 55. 
ἀεὶ. 4. 512 μητρὶ (ὑ ]εδη}) 
φίλῃ. 8.6. Ὁ 112, -- μητρός 
(δ τι15) μένος Ἐ 893. --- “ὃς 
κυδρὴ παράκοιτις Σ 184. -- 
ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης Ν 
1584. Π 88. εἰ Υ. Ζεύς. -- 
πότνια Θ 198. 218. Ν 826. 
ἐΞ 191. 800. 829. Ο 88. 100. 
149. Τ 106. ὃ 518. --- ἀρ- 
γαλέος χόλος Σ' 119. - χου- 
σόϑρονος 4611. ΞΞ 158. σε. 
Ο 5. --- γρυσοπεδίλου παῖδα 
(Ηεθ6πη) [2 004.] 

Ἡρακλείδης, Θεσσαλός, σεῃ. 
Β τθ. 

Ἡρακλείδης Τληπόλεμος Β 653. 
Ἡρακληείη βίη «4 690. --- οοῃ. 

Βθ6θ6. --- ἀαι. Β 658. Ο 640. 
-- δου. Εἰ 638. 1' 98. 2001. 

Ἡραλλῆς, ἦος, φεπ. ἐ“Ξ 366. --- 
ἀαι. ϑ' 234. --- βίη Σ΄ 111. -- 
ἁγείοιο ἀξηχὴς ὀδύνη Ο ᾿ 
ΤΑΘΔΙΆΘ τεῖχος (Τνο͵δ6). 
ϑρασυμέμνονα 261. --κρα- 
τερόφρονα ἘΞ 924. --- “Διὸς 
υἷον., καρτερόϑυμον φώῶτ᾽ ὮΝ 
μεγάλων ἐπιέστορα ἔργων φ 
20. Υ. μφιτρύων. 

Ἥφαιστος Ξ 101. 102. Εὶ 28. 
Θ᾽ 195. Ξ' 167. 989. Σ᾽ 478, 



ΙΝΘΕΧ. 

Τ' [308.] 8ὅ88. Υ' 12. 86. Φ 
842. 381. Χ 810. ξ 288. ἡ 
92. 9.272. 298. 890 βρα- 
δύς ἐών. [ψ 160.1]. --- οη. Σ 
191. 617. Τ10. Ὑ 18. ὃ. 859. 
- δος, 4 000. Φ 330. 578. --- 
νου. Σ 993. 429. Φ 857. 979. 
μ 950. - ἀμφιγυήεις 4 008. 
Ξ 239. -- ἄνακτος Ο 214. 
Σ 151. 8. 2τὸ λέχος καὶ εὐ- 
νήν. --δόμον ἄφϑιτον, ἄστε- 
ρόεντα, μεταπρεπέ ἀϑανά- 
τοισιν, χάλκεον εἰο. Σ᾽ 869. 
-- δόμοισιν 9.268. -- ἔργον ὃ 
17. ΟἾΙΤ. ὦ Τὸ .π-- Δάρφης. 
ἵρεύς ΕἼ10. --- κλυτοεργόν 9 
945. --- κλυτοτέχνης 4511. 
ἃος..Σ143.591. 9.286. --- πε- 
ριμλυτός 4 008. σοι. 9 2871. 
τ 22}. ἴτας- πολύφρονος 4 207. 

927. -- πολυιήστιος Φ 855. 
- βέηφι πολύφρονος Φ 867. 
- φλόξ ὦ 11. σοι. 1468. Ψ 
99. ἀαι, 88. -- χαλκεύς Ο 
911. --ν. ἄμφιγυήεις, Κυλ- 
λοποδίων. 

Ἠοῦς φαεινῆς υἷός Μεηποη ὃ 
188. 

Θάϊεια. Νετεὶβ Σ 99. 
Θάλπιος, Ἑυτγιὶ ἔ,, 

ἀιχ Β 620. 
Θαλυσιάδης Ἐχέπωζλος, 8εο. 4 

458. 
Θάμυρις, Θρήικα ( ναίοπι) Β 

295. 

Ἐρθουιηι 

Θάνατος, ἀεο. Π 494. --- ὕπνῳ 
καὶ ὃ. διδυμάοσιν ἽΠ 612. 
082. --- ὕπνῳ... κασιγνήτῳ 
Ὁ..οἱο “Ξ 251. 

Θαυμακίη, ἴῃ ἀἰίίοπο ΡΒΙ]οοίε- 
ἰδ 8, δ αβ μο5188 τι., 800. Βτιῦ. 

Θεανώ, δῖα, Ῥεάαεὶ πονεσοα, Εὶ 
πὸ. - καλλιπάρῃος Ζ 298 
(Κισσηίς, ἄλοχος Ἄἄντηήνο- 
ρος). 302. δος, 4.224. 
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Θέμις, ἐστος, αοι. β 68. --- δος. 
Τ' 4 (Τον 5: πηϊἰ βίγδη1). ---τνοο. 
ϑεά Ο 98. --- καλλιπαρήῳ 
Οϑ81. 

Θεοκλύμενος, ῬοΪγρΙἀϊ5 ἢ, 
ΡιΘοογαμ ψαίθ5. ὁ 2560. 529. 
-- δοο. ὁ 386. ---- ϑεοειδής ὁ 
211. 008. 9151]. υ850. 868. 

Θερσίλοχον Ῥαξδοποηιοοο. ἈΘὨ1|- 
165 Φ 209. ΡΖ2Ι16. 

Θερσίτης Β 244. -- ἀκμομν 
3 ε Β 246. -- ἀμετροεπής Β 
915, 

Θέσπεια, Βοροίϊαβ ἃ., 8.ο. Β 
498. 

Θεσπρωτοί, δος. πὶ 421. --- ἀν- 
δρῶν ὃ 335. πθῦ. ο 526. τ 
2171. 292. “τ βασιλεύς Ριιοῖάου 
ξ. 316. τ 287. --- γαίῃ 8 515. 

Θεσσαλὸς Ἡρακλείδης, ῬΡῬμὶϊ- 
ἐἰθνὶ εὐ Απερὶ ρϑΐῖ., σϑῃ. Β 
679. 

Θεστορίδης ᾿Ἄλημάων, 8οο, 
994. -- Κάλχας 409. 

Θέστορα Ἤνοπος υἷόν οοο. 
Ραίγοοϊ 5 Π 401. --- 2) Οὗ, νους. 
Ρτᾶθο. 

Θέτις, δος, 4.413. 406. 812. Ζ 
196. Π͵94: ΣΙ ΒΡ. 94. ὉΡΣ. 
998. 405. 422. 428. Ψ 14. 
102: το δεη. Ὁ δτὺ βουλών, 
Ο 98 ἀρήν. --- αι. Θέτι Σ 
407. --- ἀοο. Ν 850. 92 14. 83. 
- νος. 2 88. -ἀγυρόπεξα 4 
998 εἰ 500 υδὶ ϑυγάτηρ ἁλίοιο 
γέροντος (Νεϊεῖ). Π 322. Σ 
869. ὦ 92. 8.0. ΠῚ 574. “-- 
ϑεά.. ἀργυρόπεξα 1410. Σ 
127. 140. 5881. Τ᾽ 28. Φ 89. 
120. -- Ἄχιλευς. . παῖς ἠυ- 
κόμοιο 21. ἘΠ, Π 800. 
ϑεά Ο 10. νοο. 3 104. -- 
καλλιπλοκάμου Υ̓ 207. ᾿ἀδί. 
Σ 407. --- μήτηρ Σ 332. --- 
τανύπεπλε Σ 38ῦ. 424, 
Θηβαῖος, Ἐπίορεῖ Ρ..656η.Θ 120. 
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Θηβαῖος Τειρεσίας ν. Τειρεσ. 
Θήβη, ἱερὴν πόλιν ᾿Ηετέωνος 

4806. --- Θήβῃσιν Χὶ 479. --- 
τείχεα Β6ΘΊ. ---ὑποπλακίῃ Ζ 
997. -- πόλιν Κιλίκων εὐναιε- 
τάωσαν .. ὑψέπυλον Ζ 410. 

Θηβη (Βοροι.) ἀαὶ. ἐξ' 829. --- 
Θήβησι Ζ2 223. ΞΞ 114. ο 241. 
ΕΞ Θήβας Ε 804. Κ' 286. --- 
Θήβασδε ΨΌΤ9. --- ἕπταπύ- 
λοιο 4 4060, λ 209. - εὐρύ- 
χορον 1 26. --- ἐυστεφάνῳ 
ἼΣ 99. - πολυηρόάτῳ 2 2190. 
-- ἱερὰ τείχεα Θήβης 2 818. 

Θῆβαι. Αἰγυπτίῃς ἐνί παθϊται 
ῬοΙΎθιι5 δ᾽ 126. --- Δοο. 1381 
(ἕκατό μπυλοι). 

Θησεύς 1 522 ΑΥδάποῃ 6 ὕτοία 
ΔὈααχΊι. --- ἃοο. ἴῃ ξαὰ [Δ 681.]. 
Αἰγεΐδην [4.2065.] 

Θέσβη, Βοροίϊαε α., πολυτρή- 
ρῶνα Β ὅ02, 

Θοαί.. νῆσοι (--- Ὀξεῖαι ἴῃ 
ΑΟΠΘΙοὶ οβίϊο), ἀαἱ. ο 2399. 

Θόας, αντος, “1 529 (οεο. Ρίτνο- 
ὉΤη). --- 8οο, Ν 02. Τ' 239. -- 
γοο. Ν 222. 228. --- Αἰτωλὸς 
2 527. --- ᾿ἀνδραιμονίδης Η 
1608. - ἀνδραίμονος υἷος Β 
6098. Ο281. ξ 499. ἀαἱ, Ν᾽ 216. 

Θόας, Τιοπηπῖι5, αἱ, ΔΨ 745. --- 
“ἠῆμνον, πόλιν ϑείοιο ΚΞ 330. 

Θόας, Ττοΐδπιιβ, ἃοο, Π 811 
(οος. ἃ Μεποίδο). 

Θόη., Νογοὶβ Σ 40. 
Θόων, ῬΠδοαχ 8.118. 
Θόωνα, ῬΗΔΟΠΟρ 5 ἔ., οοο. Ὠῖο- 

τηρ 65 Ε'ὶ 152. 
Θόωνα οοο. {Π|χ65 Δ 422, 
Θόων, ὠνος, δος, ΜΙ 140. Ν᾿ 84 

(οοῦ, ἈΒΙΠΟΟΠ 5). 
Θόωσα... νύμφη, ῬΒοτογηΪΒ ἴ.. 

α Π’ι (ΡΟ γρμοπιὶ Τηδίου 6Χ 
Νερίυπο). 

Θοώτης, Ῥτᾶθοο Μβπθβιμεὶ, δῖε 
ΜΜ 343. --- κήρυκα Μ 842. 

ΙΝΌΕΧ. 

Θρασίον Ῥαδοποη οοο. ἈΘὨἾΠ165 
Φ 210. 

Θρασύδημον, ϑαΓρθδοηὶβ δυτὶ- 
581, οο6. Ῥαίγοοϊβ ΠῚ 409. 
(υ.1. Θρασύμηλον). 

Θρασυμήδης, Νεβιοτὶϑ ἴ, Ῥ 878. 
- ἀαι.γ 39. --- ἀντίϑεος Π 
521 (060. Ματγὶπ). γ 414. -- 
δῖον Ρ τοῦ. --- ἱπποδάμοιο 
ΒΞ 10. ---Ἀμενεπτόλεμος Καὶ 200. 
Ὑ ΣΙ. - Νεστορίδην ἧς 
ποιμένα λαῶν 181. --- ὑπέρ- 
ὕυμος γ 448. 

Θρασύμηλος γ. Θρασύδημος. 
Θρήκη, σεη. Ν 801. --- Θρή- 

κηϑεν 1 ὅ. 12. --- Θθρήκηνδε 
Ὁ 9561. -- ἐριβώλακος Υ 480. 
ἅαι. 4.222 μητέρι μήλων. 

Θρηΐπιοι ἵπποι Καὶ ὅ59. Ξὶ ξΐ- 
φεὶ Ν ΤΊ. --- πόντον ΕΕῚ 
280. --- Σάμον Ν 18. -- φά- 
σγανον Ψ' 808. 

Θρήικες 2 5838. 1.484. --- Θρῃ- 
κῶν Ζ δϑτ(ἡγεμών Πείροος). 
Καὶ 806. --- Θρήκεσσι Ζ “. --- 
Θρήικας Β 844. -- ἄνδρες 
Θρῇπες 33, 284. σεπ. Καὶ 4604. 
470. ἃοο. ὁ. Θρήικας Κ,Α487. 
-- ἀγὸς ἀνδρῶν 4 519. --- 
ἀκρύκπομοι 2 589. -- βουλη- 
φόρον Ἱπποκόωντα Καὶ 518. 
- Ἀκάμαντι ἡγήτορι Θ. Ε 
402. --- Θάμυριν τὸν Θρήι. 
Β" ὅ90. -- ἱπποπόλων ΝΑ 
αἴαν. Ξ' 227 ὄρεα νιφόεντα. 

Θρινακίη νῆσος, 66ῃ. τ 279. --- 
αι. 1 107. -- δοο. μ137. 155. 

Θρόνιον, Τιοογοταπι ΟΡΡ. Β 899. 
Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώ- 

νῃ δα ΑἸΡΙθυτα 4111. 
Θρύον, ᾿ἀλφειοῖο πόρον Β 592. 
Θυέστης, α, Αἰτγοὶ ἔγαίον, Αδρὶ- 

βΒί"1 Ρ.. δ᾽ 517. --- σοη. Β΄Ί107. 
- πολύαρνι Β 106. 

Θυεστιάδης Αἴγισϑος δ 518. 
Θυμβραῖον οος. Ὀἱοπιοάε5.4 520. 
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Θύμβρη, Ὑτοδάϊδα,, 
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σοη. Καὶ 450. Ἰδαῖος, Βαγοιὶβ ἢ. Εὶ 11. 20. 
Θυμοίτης, Ττοίϑηι5, ὃ ἃςο, Γ146, Ἰδαῖος, Ττοϊαποναπι ρύαθοο Η 
Θῶν, ὥνος παράκοιτις Πολύ- 

δαμνα ὃ 228. 

Ἴαιρα, Νογοὶβ Σ 42, 
Ἰάλμενος, Ματιὶβ εχ Αβίγοομε ἔ,, 

Βοθοίογαμῃ ἀτχ Β 12. ---- 800, 
182. 

ἸΙαμενός, Ττοϊδποτιιπι ἀὰχ, ἃθ0. 
ΜΙ 159. 198 (οοο. ἃ 1,δοῃΐθο). 

ἸΙάνασσα, ΝοΥοῖ5 Σ 47. 
Ἰάνειρα, Νετεῖβ Σ' 47. 
᾿ἸΙαπετός Θ 479. 
ἸΙάρδανος, Οτείαε ἤπν., β56Π. γ 

292, 
ἸἸάρδανος, ἘΠ1415 ἥπν., σεπ. Η 

155. 
᾿Ιασίδης Υ. ἀμφίων. Ζμήτωρ. 
᾿Ιασέωνι Οογε5 παδὶϊ ε 125 (ᾳυϊ 

000. ἃ ον). 
Ἴϊασον Ἄργος ς 248. 
Ἴασος, ϑφῃεὶϊ ἔ,, ΑἸ ΠοπΙ ομβίατη 

ἄυπκχ, οὐο. 80 ᾿Αδηββ: οΟ 992 
(4ςο.) 387 54. -- 2) οἵ, Ἰα- 
σίδης. 

ἸΙαωλπός, ΤΠεββδ!δθ α., εὐρυχό- 
ρῳ 256. -- -- ξυκτιμένην ΒΊΪ2. 

Ἰάονες ξλπεχέξωνερ Ν θ85. 
Ἴδη Μ 18. --- ρει. Β 824. Θ 

5. 2. 119...  ΟΥΣΙΒΕΟΥ 
91. κνημοί Β 821. ΛΑ 105. 
Φ 449. 559. κορυφαί .4 188. 
ΞΞ 1561. . 892. Ο ὅ. -- ἅαι. Θ 
207. ΞΞ 287. --- ἀοο. ἐξ’ 162. 
Ο 146. Ρ 594. -- Ἴδηϑεν 
4475. Θ 391. 438. --- Ζεῦ 
πάτερ, Ἴδηϑεν μεδέων Ν. 
Ζεύς πατήρ. -- πιδηέσσης 
ΛΜ 183. -- πολυπίδακος 5 
157.807. 759. 218. Ψ 117. --- 
πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν 
Θ᾽. 47. Ξ288. Ο 151. --- πο- 
λυπτύχου Φ 449. Χὶ 17]. -- 
πόσα: Φ 449. -- ὑψηλῆς 

2 

2160. 372. 581. 413, 416. --- 
00. Η 405, 2 470. --- νος. 
Η 384. 406. --- δαΐφρων 2) 
326. ---κῆρυξ Γ' 248. 

Ἰδαῖος Ζεύς, σεη. Π 605. -- 
Κρονίωνι 2), 291. --- ὁρέων Θ 
170. 410. 4 196. 2119. 258. 
ΟἽἼ9. 169. 257. Π677. Υ 189. 

Ἴδης, εω, ΟἸεοραίγδα Ρ., φ6πη. 1 
ὕῦ8. 

᾿Ιδομενεύς, ἤος, (Ὀειοα!οπὶδ ἔ, 
τ181.) 4.145. Γ΄ 280. 4) 2358. 
Ε.438. Η1608ὅ. Θ΄Ί8. 2608. 4 
5810. Ν 240. 804. 3562. 870. 
405, 424, 445. 00. δ00. 509. 
Π 345. Ρ 258. θ0ὅ. 624. Τ' 
8511. γ 19]. -- ρεη. Ν 402. 
802. --- ἀαἱ. Ν᾿ 489, ξ 382. 
- δοο. ΖΙ 256. Κι 58. 4291. 
380. 387. 469. 470. ΡΘΖΩΙ. 
τ 190. --- νοο. Ζ 257. Ν 282. 
Ψ 474. . 499. -- ἀγακλυτόν Ζ 
480. 5’ 2571. -- “Μηριόνης 
ϑεράπων ἀγαπήνορος Ψ' 
113..124. -- Κρητῶν ἀγὸς “ 
206. Ν 221. 259. 274. 511. 
Ψ 450. (482). --- ἄναχτα Β 
405. Κὶ 112. Ο 801. τΊ18!. -- 
ἀρήιον “1801. --- ἀτάλαντος 
Ἄρηι ΝΌθ00. --- Κρητῶν βου- 
ληφόρε Ν᾽ 219. [255.] -- 
δαΐφρονα 4' 252. -- ΖΔευκα- 
λίδαο Μ|111. Ρθθ8. --- δου- 
ριπκλυτός Β 045. 600. Ε 45. 
Ν 210. 467, 470. --- φλογὶ 
εἴκελον ἀλκήν Ν᾽ 380. -“--- 
ἥρως ΙΝ 384. 439. --- Ἐ]ὰ5 9ὲε- 
ράπων Μετιίοποβ 113. 124. 
528, 860. 888, αυἱ ἀϊοίιιτ : 
ὀπάων Η1θ05. Θ 263, Καὶ ὅ8. 
Ῥ΄258. --Ξ Ἰδ. ϑεράποντες 
Ε 48. --- σϑένος Ἰ1ὃ. ἤσΕΥΞΞΞ 
᾿Ιδομενεύς Ν 248. --- υἷα 
Ἰ.ῆος, Ὀρσίλοχον ν 259. 



480 

ἸἸήλυσος, ΒΠοάὶ α., ἃ6ο. Β 666. 
᾿Ιησονίδης Ἡ 411. --- Εὔνηος 

Η 408. Ψ΄ΊΑΤ. 
Ἰήσων, ΑὙΘΟΠ Δ ΙΔ απ ΡΥ ΠΟΘ, 

μ΄ 12. --- ποιμένι λαῶν Η 4609. 
-- Ἐυ5 υἷός Φ 41 (Εὔνηος 
6χ Ηγρβιρυ16). 

᾿Ιϑαιμένης, ξος, ΒιίΒοηο]αὶ Ρ.; 
σϑῃ, ἢ ὅ80. 

᾿Ἰϑάκη ὃ 608. --- ρεη. α 57. 
404. δ᾽΄175. 043. ὁ 248, 956. 
944, ὃ 98. 182. ο 96. 267. π 
251. ρ 3250. ς2. υ940. φ 18. 
[109.1 χ, 228. Ψ1170. ὦ 269. 
--- αι. β 256, δ᾽ 55. 605. ὁ 
805. [531.1 ν 180. ο 482. χ 
90. ψ 122. ὦ 104. --- δ0ο. 
Β 682. α 18. 88. 172. δ᾽ 601. 
κ 420. 522. λ 80. 111. 162. 
μ 138. 845. ξ 1890. .π 88. 
229. 290. 402. ὦ 259. 
᾿Ιϑάκηνδε α 168. λ 361. ὁ 
157. π 322. --- ἀμφιάλῳ α 
986. 895, 401. β.293. φ΄252. 
-- ἐν δήμῳ Τ' 201. α 103. ν 
97. ο ὅ94. π 419. ὦ 384. 
800. ξ 1206. 8929. τ 399. -- 
εὐδειέλου ξ 344. ἀοο. β 167. 
ι 21. 21}. 825. [τ132.] --- 
ἐνκτιμένης χ δ). --- κραναῆς 
Γ΄ 201. δοο. α 247. οὔ10. π 
124, ῳφ 846. -- παιπαλύεσ- 
σαν λ 480. --- ἐν πορϑμῷ 
Ἴ.ης τε Σιάμοιο δ᾽ 071. ὁ 39. 
μεσσηγὺς 1. ης τὲ Σάμοιο ὃ 
840. --- τρηχείης κα 411. 402. 
-- ἹὙπονηΐίου γ8|. 

᾿ϑακήσιος Εὐρυβάτης Β 184. 
-- οδυσεύς β 246. χ Δ. 

᾿Ιϑαγήσιοι ο 520. ὦ 884. 
νοῦ. β25. 161. 229. ὦ 448. 
404. 591. 

Ἴϑακος, ΠΗ δοΘβἰ5 μοσοβϑ, 0207. 
᾿Ιϑώμη, ΤῊ Θββα] δα α., κλώμα- 

κόεσσαν Β 129. 
Ἰκάριος, ῬΘΏΘΙΟΡΕ5Β ραΐου, β.6ῃ. 

ΙΝΘΕΧΣ. 

α 829, β 58. δ 840. λ 446. 
π 4980. ρο ὅ602. ς 159. 188. 
245. 286. τ 8570. υ 388, φ 
2. 8521. ὦ 195. -- ἀαΐ. β 
199, ---πούρη μεγαλήτορος... 
Ἰφϑίμη ὃ 197. -- τηλξαλει- 
τοῖο τ ὕΔ0. -- (μέγα δυναμέ- 
γοιὸ α 2170, ααϊὰ ΑὐδΥπδπῖδα 
Ρδνίθπι τϑρπθαι). 

Ἵκάριος πόντος, δε. Β΄145, 
ἹΙκεταονίδης Πῆελάνιππος, 8οο. 

Ο 40. 
Ἱκετάων, ὄξος [ἄρηος Τ' 141. 

Ύ 238 Τιδουηθαοηι δ ἔ.. Ῥυϊδτηὶ 
ἔναΐθυ. 

Ἱκετάονος υἷος Μοϊαπίρρῃβ Ο 
δ70. 

Ἰκμάλιος, τέκτων ΤίΠδο. τ 57. 
Ἰλήιον. πεδίον ᾧ 558. 
Ἰλιονεύς. ἤος, ῬΒΟΥΡΔΠ 5 ἫΝ 

δος, [Ξ 489. 492, --- ἀγαυοῦ 
ἐΞ 501. 

Ἴλιος (Ἴλιον ν. ἰηΐτα αὐπύ). 
59η, Β 290. Ζ θ0. 478. Ο 66. 
Φ 104. Χαὶ 0. --- αἴ. Ζ 498. 
ΡῬ 145. ὦ 67. --- αοο.: 2. 7]. 
Β.210. 249. 492. 673. Γ΄ 518. 
Ἐ 204. 2 14.113. 4083, 461. 
Θ 131. 305. 4280. ΝΊ75. 
117:. 5 46.. ΟΟὔδ50: ΤΠ 99: 
Ρ 159: 1608. 3520. 8337. 396. 
Σ 58. 3527. 489. Τ' 156, Φ 
81. 156. 442. 561. 588. αὶ 
117. 145. 880. 020. β172. 
Ἅ) 4905... κα 15. 1 8572. ξ 388. 
104. -ς 2554 Ὁ 125: 182. 
193. ὠ 117. --- Ἰλιόϑὲν ΚΞ’ 
251. ι39, --- Ἰλιόϑι Θ 50Ι. 
Κ 12. Ν 84. 9 ὅ81. -- 
Ἰλιόφι Φ 295. --- αἰπεινή Ν᾽ 
718. σοη. 1 419. 084. Ὁ 5315. 
8... Ο ὅ08. Ῥ 838: --- αἰπύ 
ΟἼΙ. --- ἐρατεινήν Ἐ 210.--- 
εὔπωλον Ε' 501. 1] ὅτ0. β 
18. 2 169. ξ 11. --- εὐτεέχεον 
Β΄113. 288. ΒΕ7106. 190.-- 



ΙΝΘΌΕΧ. 

ἠνεμόεσσαν Τ' 805. Θ᾽ 499. 
Μι15. Ν 24, Σ 114. Ψ 
04. 2397. --- ἑερήν ΗΙ 30. -- 
-- ἵρή 4 46. 104. Ζ 448. 
[Θ᾽ 551.] ΤὉ216. 9. 27. σεη. 
Ζ 96. 277. Φ΄ 128. διὸ. 2 
410. Ἐ 648. Η 82. 413. 429. 
4.100. Ν᾿ 657: ΟΥ̓Θ90 Ρ 
195. Σ 210. Φ 515. 143. 
989... ὁ 806. ο 393. --- Ἰλίου 
οἶτον ὃ 578. -- ὀφρυόεσσα 
ΧΑ 411, -- Ἰου πόλει ἄκρῃ 
Ἡ 345. πόλιν Ἐ 642. -- ἔυ- 
Ἀτέμενον πτολίεϑοον 4 33. 
Θ΄288. Φ 433. --- εὐναιόμε- 
νον πτολέεϑρον Β 139. 1 
402. Ν 380. - πύργον μέγαν 
Ζ 386. --- τέκμωρ Ἴλ. Η 31. 
149. --νἴαε Τροίη. Τρώων 
πόλις. 

Ἶλος, Ττοὶβ ἔ,, Του 0 }115 Ῥ., 
Υ 232. 286. 

26 3 “αρδανέδαο “ 106. 
572. ---- Ἴλου σῆμα Κὶ 415. 4 
166. Ὡ 349. --- τύωβος Ἴλου 
4 3712. 

Ἶλος, Μερμερίδης, σοι. α 359 
(πο ΕΡγταθ ΔὈΙ Δ Το τὴ 
ΟἹ᾽Χ 65 νἱβὶι), 

ἸἸαβρασίδης Πεέροος 4 520. 
Ἴμβριος δες. Ν᾽ 1917, Μεπίονῖβ 

ἴ,, Ῥυϊδτηὶ β'Ό ΠΟΥ, ἀΈΘΙῚ 600, 
Ταῦρον Ν᾽ 171. 

Ἴμβριος Ἠετίων Φ 43. 
Ἴμβρος Ἰηδαῖΐα, δος, (Ὁ 753. -- 

ἄστυ 5381. --- παιπαλοέσσης 
(Τ πεᾶο νἱοϊπα) Ν 833. 2. 18. 

Ἰνώ --Ξ- Λευκοϑέη, Οαάπιὶ ἔ,, ε 
461. -- καλλέσφυρος ε 333. 

Ἰξιονίη ἄλοχος (1ον 15), ΡΙΡΠΠοἱ 
πηϑῖ.. σΘη, ἐπ’ 917. 

Ἰοχέαιρα 1 538. ---«οο. [ὦ 480.] 
- ἔύσκοπος 1 198. 

Ἱππασίδης. ν. ᾿πισάων, ὙὝΨψη- 
Φῶρ, Χάροψ. δοιοῖσιν 
1.δῃσιν (ματορὶ εἰ 8060) 

Ἵππόνοον 
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«1.451 (ὈΠΙΧ65 τηογίοπι ρᾶγα- 
νἱῦ). 

Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος, Σωῶκε 
“ 400. 

Ἵ ππημολγῶν, ἀγαυῶν. 
κτοφάγων αἰὰ Ν. 

ἹἹπποδάμαντα οεα. ΑΘΠ1Π65 Ὑ᾽ 
401. 

ἹἹπποδάμεια, Ἀποβιϊϑὶ5 ἔ,, 
οδίμοἱ ἀχοὺῦ, δος. Ν 439. 

Ἱπποδάμεια, Ῥεπείορεβ βεῦνᾶ, 
δος, ς 182. 

ἹἹπποδάμεια κλυτός, ῬιτΠοὶ 
ἜΧΟΥ Β 742. 

᾿Ιππόδαμον οοο. ὕΠ|χ65 « 335. 
ππόϑοος Β 840. 842.Ὀ Ρ 289 

“Μηϑοῖο Πελασγοῦ .. υἷος. 
- ἀαι, Ρ 513. -- δοο. Ρ 217. 
518. 

Ἱππόϑοος, Ῥετϊατηὶ ἔ., ες. 2 
291: 

Ἱπποκόων, Ῥήσου ἀνεψιός, 
ΤΉγαχ, δος. Καὶ 518. 

Ἱππόλοχος. Ἀπιπηδοιὶ ἔ, 4.145. 
- μενεχάρμην οοο. Αράτηε- 
τῇῆοη «“ 122, 

ἹΠππόλογχος, ΒΦ Ιερορμοπιῖβ ἔ. 
Ζ 306. --- Γλαῦκος Ἱππολό- 
χοιο πάις ν. Γλαῦκος. -- 
Ἵπ.οιο υἷός Ζ 144. 

ἹἹππόμαχον, Απιϊπιδοιὶ ἔ,, οες, 
Τιεοπίοιβ 1189. 

Ὶ μενεχάρμην ο60. 
Ηεοῖον ΛΜ 303. 

ἹΙπποτάδης, αο, Αἴολος κ᾿ 2. --- 
σ6η. καὶ 86. 

Ἱπποτίωνα οες, 
514, 

ἹἹπποτίωνος υἷός, Μόρυς Ν᾽ 
192. 

Ἱρή, ΑΒ ΘΤΠΠΟΠΪδ8 τι. Μεββϑηΐδ, 
ποιήεσσαν 1150. 292. 

Ἶοις Γ 121. Ε 365. Ψ20Ι. -- 
τος. Ο58ὅ. 144.157. 2.117. 
143. --- ἀελλόπος Θ᾽ 409. 2 
ΤΊ. 159. --- ϑεά τος. Ο 2060. 

..«γλα- 

ΑΙ- 

Μοτίοπθϑ “Ξ 
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Σ 182. -- ποδήνεμος Ἑ 869. 
ποδήνεμος ὠκέα Β 186. Ε 
368..4 195. Ο 108. 200. 2160. 
183. 196... 98 --- πόδας ὠκέα 
Β 790. 795. Γ΄ 129. Θ 425. ΛΔ 
210. Σ᾽ 202. 4 87. 188. ---τα- 
ΣΡΙΚΕΒΙ: Θ΄ 899..4180. 158. 
2. 144. -- χρυσόπτερον Θ 
898. «4185. --- ὠκέα Ο 172. 
Ψ' 198. οὗ. ὦ 194. 

Ἶοος (ΞΞ ᾿ἀρναῖος) τη ηΠἾοι15 ς 
25. 38. 73 ἄιρος. 96. 239. --- 
Θ86ῃ, ς 392 ξείνου καὶ --- μώ- 
λος. 534. ---- ἀαἱ. ς 560, 75. --- 
800. ς θ. 999. [999.] 

ἼἜσανδρος, ΒΕΙΙΘΥΟΡ Ομ Ϊ5 ἔ,, 
δοο, Ζ 197. 209 οοο. ἃ Μαγίο. 

Ἴσμαρος, ΟἸοοπαη τι., ἀδί. ἐ 40. 

᾿ς πος 800. κ 198. 
Ἴσον, Ῥυΐδηιϊ ἕ, ποίμιιπι ο00. 

Αρδπιθῖηποῃ «1 101. 
“στίαια, ΕμΡοδδδ α,, πολυστά- 

φυλον Β 551. 
Ἴτυλος, Αδαοηΐπ οὐ Ζοϑιμὶ ἔ,, ἀοο. 

τ 522. 
προλή, ἐή παι Ὑπειροχίδην οὁεο. 

Νεοβίου ἡ 672. 
Ἴτων, ΤΠΕ55Ά]186 π., μητέρα μή- 

λων Β θ96. 
᾿φέα οος, Ῥαίγοοϊι5 Π 417, 
Ἰφϑῖβην ΤοΑΥῚ ἴ,, Ἐπ 6 11 ο0- 

Ἶυχ, ἀαι. δ᾽ 797. 
᾿Ιφιάνασσα, Αδϑιποιηπομῖβ ἴ., 1 

145. 287. 
᾿Ιφιδάμας, Απίοπουῖὶβ οἱ Τηθὰ- 

πὰ ἴ. «4 334, --- ἀαὶ, Δ 20]. 
--- δοο, “4 251 κασίγνητον 
(Κόωνος). --- ᾿ἀντηνορίδης 
«4 221. (ο6ο, 80 Αρδιηθίηη, Λ 
240.) 

᾿Ἰφικληξίη βέη 1 296. --- σοι. 1 
290. 

Ἴφικλος, Φυλακίδης, πολύμη- 
λος, Ῥοδδγοὶβ οἱ Ῥγοίββι δὶ ρ., 
ὅθι. Β τθῦὅ. Ν 698. --- δοο. 
Ψ' 6536 Νεοβίου δὰπι οαγϑα υἱοί, 

ΙΝΌΕΧ. 

᾿Ιφιμέδεια, ΑἸοεὶ οοπίαχ,, Οἷἱ οἱ 
ἘΡΜΑΙ ες ταδί, ἃς, ὦ 305. 

᾿φίνοος Δεξιάδης, 80ο. Η 4 
(ἰμίονῇ. ΑἸδιιοιΒ). 

Ἶφις ἐύξωνος, ϑογγῖα, Ῥαίγοο 
οομΐαχ 1 667. 

Ἰφιτίδης ᾿ἀρχεπτόλεμος, 8.ο. 
Θ΄128 

Ἰφιτίωνα Ὀτρυντεΐδην 000. 
ΑΟΠἾΠ65 Ὑ᾽ 982. 

Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ὕἱϊχῖ5. 1ιο- 
ΒΡ65 Φ.]4. 22. -- δος. ῳ 87. 
(οοο. ἃὸὸ ἤδγοι!α ῳ 27). 

Ἴφιτος, Ῥοοθηβὶβ, β0μθαϊ! οἱ 
ἘΡ᾿ἰβίγορῃὶ Ρ., βϑῃ. Ῥ 806. --- 
Ναυβολίδαο Β 518. ---2) ραϊ. 
Αγοπμθρίο  θηιὶ, 

ἸἸωκὴ κρυσεσσα ἴῃ δερὶας Ε 740. 

Καβησόϑεν ΟἰΡγοπεῖιβ. οὐἷαιι- 
ἄυ5 Ν 868 

Καδμεῖοι κέντορες ἵππων 2 
591. ---σεη. Εἰ 807. Δ 270, 
- ἀαί, “1 888. Καὶ 288. 

Καδμείωνες, δου. “1888. Ε804, 
Ψ 680. 

Καδμου ϑυγάτηδ Ἰνώ ε 888, 
Κάειρα γυνή 4 142. 
Καινεΐδης, αο ΞξΞ Οογοπι5, ρθη, 

Β 46. 
Καινεύς, ΤΡ ᾿[μᾶγπι τα χ, δοο. 
- ἐὰ 4 2604. 

Κακοἴΐλιον οὐκ ὀνομαστήν τ 
200. 597. ψ 19. 

Καλήσιον, ϑεράποντα ἈΑχγὶὶ 
οοο, Πίομιοα 65 Ζ 18, 

Καλητορίδης ᾿ἀφαρεύς, ἀος. Ν 
54], 

Καλήτορα, ΟΙγαϊ {., Ηθοϊουβ 
ἀνεψιόν (Ο 429) ο00. Α͵ὰκχ 
Ο 419. --- 2) οὗ, οο. ργδθ- 
θᾶ. --- 

Καλλιάνασσα, Νετεῖβ Σ' 46, 
Καλλιάνειρα, Νεογεῖβ Σ' 44. 
Καλλίαρος, Τιοοτογαπι ΟΡΡ.; 806. 

ΒΌ63Ι, 



ΙΝΘΕΧ. 

Καλλικολώνη, 60}1}5 Ῥτορε Ττο- 
ἴδτῃ, σϑῃ. 7 151]. --- ἀδι, Ὑ᾽ 58, 

Καλύδναι νῆσοι, ἀοο. Β 677. 
Καλυδών, ἈΘΙΟΙ τα πη ι.) 800. 1 

580, --- ἐραννῆς 1τδ8ι. 511. 
- αἰπεινῇ Ν᾽ 2117. Ξ 116. 
-- πετρήεσσαν Β θ40. 

Καλυψώ, οὖς, γταρπᾶ, Αἰ]δη- 
ιἷ5. ἔς (η 245). ἡ 200. --- δα 
ε 268. 3521. 3572. --- δῖα ϑεά- 
ὧν αἸ4. ε 8. 85. 1160. 180. 
202. 242. 246. 258, 276. ε 29. 
-- δολόεσσα, Ἄτλαντος ϑυ- 
γάτηρ, ἐυπλόκαμος Ὦ 345. 
-- ἐυπλόκαμος, δεινὴ ϑεὸς, 
αὐδήεσσα [ἡ 254]. μ 448. -- 
ἠυκόμοιο Ἅ 402. ων 589. --- 
νύμφη πότνια α 14. -- νυμ- 
φης ἐν μεγάροισι ὃ 557. ε 14. 
ο 148. π- νύμφην ψ 533. -- 
Οὗ, Νύμφη. 

Κάλχας, αντος, Τμοβίουνῖβ ὋΣ 
ἀταθοοσιμ γαῖθβ, Β 900. 329. 
- ἀαἱ. Ν 45. --- δος, 4105. 
- νοο. «4 86. --- ϑεοπρόπος 
οἰωνιστής Ν ΤΌ. --- Θεστορί- 
δης,οἰωνοπόλων ὄχ ἄριστος 
4609. 

Κάμειρος. ἈΒοάὶ α., ἀργινόεν- 
τα Β θ56. 

Καπανεύς. ῆος, ΙΒ ΠΟΙ Ὁ., σ6ῃ. 
Ε 319. --- ἀγακλειτοῦ Β564. 
- κυδαλιμοῖο 4] 403. 

Καπανηιάδης, ϑιμεπεῖι5, πέ- 
πον Εἰ 109. 

Καπανήιος υἷός, Σϑένελος Δ 
967. Ε' 24!. --- δοο. Ε 108, 

Κάπυς, ᾿Αϑϑαγδοὶ ἔν, Αποηϊβὶβ 
Ραΐογ, 8οο. 7 239. 

Κᾶρες Καὶ 438. --- βαρβαροφώ- 
νῶν Β 867. 

Καρδαμύλη, Μεββοπῖα ρᾶπιο- 
ΤῊΠΟΠῖ5 ἃ., 8οο. 1150. 292. 

Κάρησος, Ἰάδε ἔν. Π 20. 
Κάρυστος, Ἐπθοοδο α., ἃοο. Β 

599. 
Ηοππου. 
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Κάσος, ἴπ5α]α, δοο. Β 676, 
Κασσάνδρη, 5επῃ. 1 422 (οεο. ἃ 

ΟἸγιδοπηποϑιΓ8).. -- ἐκέλη χου- 
σέῃ ᾿ἀφροδίτῃ 3. 699. 
Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος 
ἀρίστην Ν 8θ6. 

Καστιάνειρα, καλή, Αἰσύμη- 
εν, (οΥσυίπὶοηΐβ ἃ ῬΥΪαυηΟ 
τηδίον Θ 805. 

Κάστωρ, ορος, Τπάδτγεϊ 6 6 6ἃ 
ἕ,, Ηεϊοπαρ οἱ Ρο Πὰς ἔγαίθυ, 
ἱππόδαμον Γ' 287. 1 800. 

Κάστωρ Ὕλακίδης, Οτεοίοπβὶ5 
Βοία5 ξ 204. 

Κατακλῶϑες βαρεῖαι ἡ 191. 
Καύκωνες, Ῥαρμ]ασοπίδε Ρο- 
Ῥα]ι5, Καὶ 429. Ὑ 929. -- 2) 
ἴπ ΕἸ 6 μεγαθύμους γ 5606. 

Καύστρίου.. ῥέεϑρα Β 461. 
Κεάδης, αο Τροιζήνοιο υἷός 

ΞΞ- ἘᾺρΡΠοτηι5 Β 847. 
Κεβριόνης, αο. Ῥεϊδτηϊ ἔ, ποία. 

οος, ἃ Ραίγοοϊο ΠῚ 738. --- Ἐ4 
521. Μϑ69]. -- σϑη. ΠΗ͂ 92. 11 
τοῦθ. --- ἀαἰ. Π 194. --- ες. 
Ν 190. Π7η72. --- ἀδελφεόν 
Ηβοίονῖβ. Θ᾽ 318. --- δαΐφρονι 
ΠΊ21. ---Ἔχτορος ἡνιοχῆα 
Π 138. --- ἥρωι Π 151. 8εο. 
Π΄8ι1. 

Κελαδεινὴ ἐυστέφανος (Ατίο- 
γη 8) Φ 511. 

Κελάδων, οντος, ἘΠΙ4 15 τῖνα, 
ὠκυρόῳ Η 1338. 

ἈΣΒΟΡΕΤΝ (Φαρρίίον) γοο. Ὁ 
40. ν 147 

Κένταυρος Ἑὐρυτίων, 806. 
295. 

Κένταυροι, ἀαϊ. φ 803 Ρυξβπᾶ ο 
Παρ 8. --- Κενταύρων δι. 
καιότατος Χείρων 4. 832. 

Κεφαλλῆνες, ὕΟἱἱχὶ Βα θά, σοι. 

4 330. ν 210. ὦ 958. 429. 
-- ἀαῖ. ὦ 378. --- μεγαϑύ- 
μους ΒΘ9Ι. 

Κήρ, ἀαι. ΡΟΝ - δε. 
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Β 802. ΓῸ. 82... 85». .Ν 
561, 596. 648. Ξ’ 408. ΠΙ 47. 
817: ΡῚ14. Σ115.117.. 
8056. 2. 82. β 1608. δ 278. 
502. 8 5887. 9 818. μ. 157. 
ο 380. π'Ἢ 169. ρ 82. ς 155. 
χ 14. ὦ 4|4. --- Κῆρες [Θ 
528.] ---- ὅοο. Ζί 11. Μ|402. 
Ν 288. Ο 287. Φᾧ 565. β 852. 
ὃ 512. ο 847. “τ᾿ δῦ8: .χ θ0. 
- βαρεῖας 4: 97. Φ ὅ48. --- 
διχϑαδίας 1 411. --- ϑανά- 
τοιο Β 802, 884. Θ 70. 4 
992. 7820. ᾧ 5648. Χ' 202. 
Δ 171. 398. ὃ 207. --- κα- 
κὴν θανάτοιο Π Θ81. --- κα- 
χκας ΜΙ 118. β. 810. ψ 882. 
- μελαένῃ Τ' 454. ρ 00. 
806. Β 859. Γ' 960. Εὶ 22. 
062. Η 364, Δ 800. 4438. 5 
402, Φ 66. β 288. γ3242. ὁ 
270. χ 880, 968, 582. ὦ 127. 
-- ὀλοή ἴῃ ἈΘΜ115. οἴπροο Σ 
580. δος, Ν 065. --- στυγερή 
Ψ' 78. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

Κίρκη, 5015 οὐ Ῥϑυβ68 ἵ., Αδείδα 
ΒΟΓΟΥ͂ (οὗ, καὶ 18. 186.) κ 241. 
299, 875. 888, 449. 563. 
571. Δ 22. --- σοῃ, ἃ 150. 
210. 221. 270 (πολυφαρμά- 
κου). 282. 287..289 (ὀλοφώια 
δήνεα). 808. 347, 426. 482. 
445, 480. 854. λ: ὅ8. 02. 
9. 226 (ἐφημοσύνης ἀλεγει- 
νῆς). ψΨ 321 (δόλον πολυμη- 
χανίην τε). --- ἀαι. καὶ 295. 
522. -- δο6. μ᾽ 16. --- νοῦ. καὶ 
997. 889. 489, 801. - ἀϑα- 
νάτη μ᾽ 802. --- Αἰαίη : 81 
(δολόεσσα). 86ῃ, μὶ 208. --- 
δῖα ϑεάων μὶ 155. --- ἐυπλό- 
καμος, δεινὴ ϑεός, αὐδήεσσα 
Ἀ 1806 (αὐτοκασίγνητος Αἰή- 
νημὶς λῈ 8. μαὶ 150. --- περι- 
καλλέος Ὁ 947. 480. -“-- 
πότνια ὃ' 448, καὶ 804. 549. 
ιν 80, 

Κισσηὶς Θεανώ Ζ 399. 
Κισσῆς, Τῆναχ, μητροπάτωρ 

Τρ’ ἀδηηδη 5 Δ 228. 

᾿ 

Κηρεσσιφορήτους κύνας ΘΌ2Τ. Κλεῖτος, Μαπιῖ ἴ. ἂὸ Αὐυτογα 
Κήρινϑος ἔφαλος, Ἐπθοοδε τι., τδρίι8, 800, 0 949. 260, 

τος. Β ὅ88. Κλεῖτον, Πεισήνορος υἷόν. Ρο- 
Κήτειοι, γβῖαθ 56η5 1 521. Ἰγαάδηηδη 15 506 861), Ο00. Του- 
Κηφισὶς λίμνη Βοροίϊαα, ἀαϊ, δῦ Ο 440. 
Ἐ 109. Κλεόβουλον οοο. Αὰχ Π 980. 

Κηφισός Ῥ]ιοοϊ ἰ5 ἥπιν., ρεὴ, Β Κλεοπάτρη, [1486 εἰ Μδγρεββδᾶς 
528. --- δὲον Β 22, ἔ,, Με θαρῪΪ ἸΧΟΥ, καλῇ 1 6660. 

Κίκονες, Τνδοῖοα σθηβι 47. 59. Κλεωναΐ, ΑΥὙΡΟΙ. π. , ἐυκτιμένας 

-α ρθη. ε66. --- ἀαἱ. .89.47. Β 570. 
-- δοο, ψ 910. -- ἀρχὸς. Κλονίος, Βοροίογτιπι ἀτχ Β 490, 
αἰχμητάων Β 840. -“-- ἡγή. - δοο. Ο 8540 66. ἂὉ Αρϑῆοταο. 
τορι ῆέντῃ Ρ 78. --- πτολί- Κλυμένη, ΠεἸοπᾶο 8 Π01}1ἃ Γ΄ 144. 
εἅγρον υ 10. Κλυμένη, Νοτοὶβ Σ 47. 

Κίλικες, ὧν πόλιν Θήβην 2 415. Κλυμένη, 800. 2 520. 
- ἀαὶ. Ζ 8597 Ἐδοίϊοη ἰπηρογαὶ. Αλύμενος, ονο, Ἐπτγάϊοθ5. ῥϑί., 

Κίλλα ξαϑέη, Ττοαά!β ἃ., δοο, 86ῃ. γ. 402. 
“4 838. 452. Κλυταιμνήστρη, ΑΒδιημοΙηποηΪβ 

Κιμμερέων ἀνδρῶν δῆμος 114. υχον, Δ 439. --- σεῃ, 4 118. 
Κινύρης, Ογριυῖυθ, Αρδιηθιηῃ, - δὲα γ 200. --- “δολόμητις 

ἢοΒΡ65 420. οος. Οαββδηάγδηῃ 1 422, 



ΙΝΘΕΧ. 

Κλυτίδης ν. ΖΙόλοψ. Πείραιος. 
Κλυτίος, Τιδοτηοάοηι5 ἴ., ρθη. 

Ο 419 Οαϊοίον!β ρῬαΐ., 427. -- 
800. Γ 147. Υ᾽ 288, 

Κλυτίος, Ῥιναοὶ ρΡαι., ΠΟΘ 5185, 
βσεῃ, πὶ 827, 

Κλυτομήδης, Ἐπορὶβ ἴ.. δος, Ψ' 
084 (Νοβίου δὰϊπ ΒΌΡΘΓαν 1). 

Κλυτόνηος, ΑἸοϊποὶ ἢ. 9. 119. 
129. 

Κλῶϑες, Ρᾶγοδο ἡ 197. 
Κνωσός, μεγάλη πόλις (Οτείδο, 

ὉΒῚ ΜΊΠΟΒ ΤΕΧ) τ 178, --- ἃοο. 
Β θ46. ---- εὐρείῃ Σ᾿ 591. 

Κοίρανον, 1,γοῖαπη ο6ο. ΟἸΙΧΕ5 
Ἐ677. , 

Κοέρανος, Τυγοίϊα5, Μου ΟΠἾ8 διι- 
τίρα Ρ 614. --- δοο. Ρ 611] 
(οοο. Ὁ Ηεοίονο). 

Κοπρεῦύς, ῆος υἷός --Ξ- Ῥενῖρπε- 
ἰ65 Ο 639. 

Κύρακος πέτρη Τιῃᾶοᾶε, ἀαϊ. ν 
408. 

Κόρινϑος, ἀφνειόν Β 5170, 
-- Κορινϑόϑι Ν θθ6ά4. οἴ, 
᾿Ἐφύρη. 

Κορώνεια, Βοροιίϊαο ἃ., 860, Β 
503. 

Κόρωνος Καινεΐδης, 1,εοπίιεὶ 
Ραί., ρθη, Β 740. 

Κουρῆτες, ἈΑδίο!δ6. ἴποοῖδο 1 
629 (θ6}Πὰπὶ ὁ. ΑΙ θ0118 ---- 599). 
592, 589. --- σεη, 1 549. --- 
ἀαὶ, 1951. 

Κόων, ᾿Δἀντηνορίδης ΛΑ 248. 
(οο6. ἃ0 Αρδηηθιηῆοηθ) Τ' 
58. --- ἀαἱ, 4 2566. - 

Κόως νῖᾶες Κῶς. 
Κρανάη, ἴπβα]α, ἀαἱ. Γ' 445. 
Κράπαϑος, Ἰη8.18, δος, ΒΘΤ76. 
Κραταιίς, ϑ γα τηαὶ., δοο. μ᾽ 

124. 
Κρειοντιάδης Πυκομήδης 860. 

Τ' 340. 
Κρείων, οντος, Τ,γοοτηθᾶϊβ. Ῥ.; 

θεη, 184. 
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Κρείων, Μεραᾶνας ραί., ΤΠ 6Ρθα- 
ἢτι5, βοῃ, ἅ 269. 

Κρηϑεὺῦς Αἰολέδης, ---ῆος γυνή 
', 6. το ἃ 287. --- ἀαΐ, 1 
208 (ΕἼ γτὸ Αθβοη, Απιγίμδοη, 
ΡΠ ΘΥ 65 Π}11}. 

Κρήϑων, Ὅϊοο!15 ἔ., Ἐ 549. --- 
8οο. Ε' 842 οοο. Αθπθ88. 

Κρῆτες, σοη, Β 045. Ψ' 482 
(ἀγός Ἰἀοιποποα5). ---- ἀαί. Γ' 
280. 2251. ξ 205. 294. 382. 
-- Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγός, 
βουληφόρεν. ᾿Ιδομενεύς. 

Κρήτη τ 172 (γαῖα καλή, πί- 
ειρα, περέρρυτος. ἐν δ᾽ ἐννή- 
κοντα πόληες. ῬΟΡΌΠ ΑΘ δεὶ, 
Εἰθοοιοίοβ. γάοποβ, Ὠοστίει- 
568, ΡΕΙαβρὶ 175 544.). --α ρϑῃ. 
2 829. ξ 800. --- ἀαι. γ291. 
9 523. ---αοο. γ 191. ξ 80]. 
- Κρήτηνδε τ 186. --- ἕκα- 
τόμπολιν Β 649. -- Μένωα 
Κρήτῃ ἐπίουρον Ν 450. --- 
εὐρείης ξ 252. ἀαι. Ν᾽ 463. ν 
286. 200. --- Κρητάων εύρει- 
ἄάων ξ 199. π᾿ 62. --- ὄρεα 
νιφόεντα τ 838. 

Κρῖσα, Ῥῃοοϊα!5 α., ξαϑέην Β 
820. 

Κροῖσμος, ρεπ. Ο 528, ο66. ἃ 
Μεροίε. 

Κροκύλεια, ἴῃ Ὁἱ᾿χὶθ τερπὸ Β 
099. 

Κρονίδης 4 ὃ. Θ 414. 458. 
ΡῬ ὅ98.ὄ Υ 81. 801. 804. 2 
148. 599. --- αἰγέίοχος Ζεύς 
Β 375. --- αἰνότατε 4 859. Ζ 
20. Θα4θ2. ΞΞ 380.. Π.440. 
Σ 361. --- εὐρύοπα 60. Α 
498. Ο 152. ὦ 98. --- Ζεύς 
οὗ, ἢν. .-- πατήρ Φ 508. Εχ 
θ0. --- ὠ πάτερ ἡμέτερε Κρο- 
νίδη, ὕπατε κρειόντων Θ31. 
α 45.81. ὦ 478. -- ὑψέξυγος 
Η6θ9. Σ 185. 

Κρονίων, ὠνος (Κρονέονος “Ξ᾿ 
᾿ 28} 
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247. λ 620,) 4 528. Β 419. 
670. Γ' 802. 4 249. Ε' 522. 
Ἢ 2090. Θ.Ι75. 4 27. 886. 
406. Ν᾿ 242. 819. 785. Ο 
254. ΠΘθ2. Ρ209. 269. 441. 
Τ 340. Υ 806. 2.611. α 386. 
γ ὅδ. 119. δ᾽ 207. 699. κ21. 
μ 406. ξ 184. 808. π 117. 
[2391]. ς 8576. ν 286. χϑ!]. 
-- ἀαί. 4. 406. Ν 296. --- ἀεο. 
Ε 158. --- βουλάς Φ 380. -- 
ἐρισϑενέος Φ 184. 9 289. -- 
285 οἵ. ἢ. ν. -- κελαινέφξι 
4397. Ζ 267. 4,290 (1δαίῳ). 
806. [4 78]. -- ὑπερμενέι Β 
4039. ΗΠ 815. 481. δος. Β 850. 
Θ 470. 

Κρόνος Θ 479. --- σεπ. Ο 187. 
- δοο. ἐπὶ 209. 274. Ο 225. 
-- “ἀγκυλομήτης 4 89. -- 
παῖς ἀγκυλομήτεω Β 205. 
519. Ζ 158. 187. Μ| 450.1 Π 
491. Σ 299. φ 415. -- ϑυ- 
γάτηρ βεψλθ ες (ὑπο) Εὶ 
721. Θ 388. ΞΞ 194. 2495. -- 
Κιου παῖς Ζ 139. Θ 415. 
9540. Ο 91]. Φ 216. --- υἷε 
(ρΡ. εἰ Νερίαη.) Ν᾿ 345. 

Κρουνοί, ἘΠῚ4ἰΒ ἴοπβ, δος. [0 
298. 

Κρώμνα, Ῥαρβίαροπῖίδθ τι.» 866. 
Β 858. 

Κτέατος ᾿Δκτορίων, ΔρΗΐ- 
δ ϊ Ρ.. 56. Β 621. Ν 188. 

Κτήσιος Ὀρμενίδης, Επτηδοὶ 
. 0 414. 

Κτήσιππος, ϑδτηΐϊαβ, ῬΘΠΘΙΟΡ 65 
Ῥτοοῖβ, ΡοΟΪγίΠουβδθ ἢ. χ 287.υ 
288. χ 279 νυὰ]ποτῦαὶ Ἐπ Βι ΘΠ. 
πτ- δοο. υ 908. χ( 285 οεο. ἃ 
ΡῬΒΙοοδίϊο. --- νου. υ 804. 

Κτιμένη. ΟἹ᾽χὶα Ξοτοῦ ὅὁπλοτά- 
τη, ὁ 868. 

Κυανοχαίτης Ὁ 144. ε 596. -- 
γαιήοχε Ο 114. 201. --- ἐνο- 
σίχϑονι γ΄. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

Κυδοιμός, 866. ἴῃ ΑΘὨΐΠ|5 οἷα- 
Ῥθο ὦ ὅ90.--δηιοτῆτος Ε 598. 

Κύδωνες, Οτοίαδϑ Ρορ., γ 2392. τ 
110. 

Κυϑέρεια (ΞΕ ἀφροδίτη) ἐυστέ- 
φανος ς 193. »6η. 9 288. 

Κύϑηρα. ων, Ἰπβη]α, 86ῃ. ε81. 
ἘΡΞ ξαϑέοισιν 0.452... - ὁ Χω: 
ϑηρόϑεν Ο 488. 

Κυϑήριος Υ. ᾿δμυφιδάμας, 4υ- 
κόφρων. 

Κύκλωψ, ῬΟΙΥΡΠΘπλ5. ὁ 296. 
816. 415. 428 πέλωρ, ἀϑε- 
μίστια εἰδώς. κὶ 485. μὶ. 209. 
Ψ 912. -α σϑη. ἃ 69. ε819 
(μέγα δόπαλον). 548 (μηλα). 
κα 200 ἀνδροφαγοιο. --- ἃοο. ε 
8405. 902. 474. 492. --- νοῦ.᾿ 
947. 864. 479. 502. - ἄγριος 
ἀδνοναὶ Ἀπόρμαμι β 19. -- 
μένος ἄσχετος υ 19. 

Κυκλωπες ἡ 206. « 275. -- 
ἀαί. α 71. ε 125. 857. 910. -- 
866. ν 999. --- ἀνδρῶν ὑπερ- 
ηνορεόντων ζ ὅ. -- γαίης ι 
117. δοο. ε 106 (ὑπερφιάλων, 
ἀϑεμίστων). 106. 

Κυλλήνης ὄρος αἰπύ Ατοδαϊδο 
Β 008. 

Κυλλήνιος Ἑρμῆς ὦ 1. -- 
Ὦτον Ο 518. 

Κυλλοποδίων (Νυ]οᾶηι5) Σ᾽ 
911. Ὑ 270. --- νου. Φᾧ 9531. 

Κυμοδόκη, Νετεὶϑ Σ᾽ 99. 
Κυμοϑόη, Νοτεῖβ Σ 41. 
Κῦνος, 1μοοΥοσιτ ἃ. 860. Β591. 
Κυπαρισσήξεις, ἐντος, ἘΠαΪ5 τι... 

δος. Β ὅ93. 
Κυπάρισσος, ῬΠοοσεηδίαπι ἃ.» 

8ος. Β 519. 
Κύπρις Ε, 432. 1θ0. --- ,Κύπρι- 

δὰ Ε' 458. 888. - Κύπριν Ε 
990. 

Κύπρος, ᾿π5ι}α, ρθη. ρ 448. --- 
800. δ᾽ 88 (νεμῖε Μεπεοῖδαβ). 
3. 802 (5βοδαϊὶ Υ θηυ5). ρ 442 



ΙΝΘΌΕΧ. 

(8ε νϑῃαϊίππι 6556 ΠηρῚ 0Π1Χ 65). 
448. ---Κύπρονδε 451. 

Κύτωρος. Ῥαρμ!αροηῖΐδθ τι., 860. 
Β 853, 

Κύφος, Ῥειγτῃμδοθίαθ τπ., σθη. Β 
148. 

Κύων ᾿Θρίωνος. 5᾽άυ5, Χ' 29, 
Κωκυτός, ϑιγοὶβ ῬΡαυβ, κα 514. 
Κώπαι, Βοροίϊαθο. νἱοιβ, 8δοο. Β 

502. 
Κῶς,, ἰαβϑῖα, 806. Εὐρυπύλοιο 

πόλιν Β 617. --- Κύωνδ᾽ 
3 ΄ »".-- 

εὐναιομένην Ξ3 20ῦ. Ο 38. 

“Δάα, 1,αφοιΐδο τι... 800, Β ὅδ. 
“Μαέρκης, Αοπιοιΐβ ἔς, ΑἸοΙά8- 
τη 118 Ρ.. Μυτιηϊάο, σθη. 
197. --- Αἰμονίδαο Ρ 461. 

“αέρκης χρυσοχόος Ρυ]ΐπ5. 86ο, 
γ͵425. 

“Μαέρτης, Δονῖβι! ἢ, ππΐουβ (πὶ 
118), ὉἹ᾽χὶβ ραίον, α 4890. ὁ 
359. 483. π 302. χ 536. ὦ 
207. 827, 875. 498. 518. --- 
“4.αο ἀγρὸν καλόν ὦ 206. -- 
ἀαι. δ 798. π 138. --- δοο. 
πι18. ὦ 270 ᾿ἀρκεισιάδην 
(ᾳ. ν.). 565 μεγαλήτορα. --- 
γέρων ὃ 111. ξ173. σοι. ξ 
9, 48]. --- ἥρωος χ 185. --- 
ἀαί. β 99. τ144. ὦ 134. δοο. 
α 189. --- πάν 192. --- υἱὸς 
4.εὦ δ᾽ ὅ50ὅ. δεο. 505. [591]. 
--υἷὸς 4.αο χ 191. δοο. 318, 

“αερτιάδης, ξω -Ξ: Οάγϑβοιβ, 
ρου: .195...-τῦ διογενὲς Λ. 
πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ Β1783. 
4 351. Θ 98. 1 808. 624. 
Κ' 144. ΨΊ238. ε203. κ401. 
[450.] 488. 504. [2 60. 92.] 
405. 418. 617. ν375. ξ 480. 
πῖθ07. χ 104, ὦ 542. 
Ὀδυσεὺς ει 19. σεη. ὦ 378. 
[π 104.] ο 152. ς 24, 9548. 
τ 100. 2602. 396. ὅ89. φ 262. 
1 3599, δος. π 400. ο 561]. 
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υ 3286. -- πολύμητις Ὄδυα- 
σεύς Γ΄ 200. 

“αιστρυγονέη Τηλέπυλος, δ6ο. 
582. ψ918. 

“αιστρυγών, ὄνος, ̓ἀντιφάτης, 
σϑῃ, αὶ 106, 199. 

“Λαιστρυγόνες 119. 
“ακεδαέμων, ἀαι. Γ' 244. 387. 

φ΄Ί5. -- δῖαν γ 320. δ 318. 
102. ε 20. ν 440. ρο 121. -- 
ἐρατεινῆς Γ' 299. 449, --- εὐ- 
ρύχορον ν 414. ΟἹ. --- κοίλην 
κητώεσσαν ΒΌ81]. δ1. 

“Μάμου πτολίεϑρον (Τηλέπυ- 
λος) Ἀ81. 

“αμπετίδης (1, δτιρὶ ἴ.) Φόλοψ. 
Ο ὅ20. 

“αμπετέη, τυτρῆα, 830118 εχ 
Νρδοτὰ ἢ μ 152, 878. 

“Μάμπος, Ὑτοΐδπαβ, δος. Γ΄ 147. 
Ύ 288. --- Παομεδοντιάδης 
Ο 520 (Ῥοϊορί5 ραί.). 

Μάμπος, Αὐτοτδθ δαῖπ5, ἃ6ο. Ψ 
240. 

[άμπος. Βεοίϊοτῖβ δαὰιβ, δὲς 
Θ᾽ 188.] 

“αόγονον, Βίδιυίῖ5 ἔς, οοο. Α6811- 
Ἰθιι8 Ὁ 400. 

“Μαόγονον, ποίου! ἔ,, οοο. Με- 
τίοποβ Π θ04. 

“Μαοδάμας, ΑἸοϊποὶ ἔ,, 9. 119. 
130 ορίϊπηιβ ραρὶ!, 132. 
θεη. ὃ) 207. --- δοο. 9 570. 
- νοῦ. ἴπ ἃ 8141, 159. -- 
ἀγαπήνορα ἡ 10. --- ἀμύ- 
μονα ὃ 111. 

“Μαοδάμαντα, ΔΑπίοπονβ ἔ,, ὁ6ο, 
Α͵αχ Ο 510. 

“αοδάμεια, ΒΕ ΘΟ Ρ ΠΟΙ 5. ἴ,, 
ΘΑΓΡΟάΟΠΙδ5 π|. 6χ ὅονε, ἀδί, 
Ζ 198. --- ἀοο. Ζ 197. 

“αοδίκη, ἈρδΙποτηποΠ}8 ἔ,, 1 
145. 287. 

“αοδίκη, , Πριάμοιο ϑυγατρῶν 
εἶδος ἀρίστη. δος. Γ' 124, 
Ζ, 292, 



438 ΙΝΘΌΕΧΣ. 

μαδδρδιδε: ᾿ἀντηνορίδῃ 2 81. 
“αόδοκος, ἑταίρῳ ἈπΕΠοομ Ρ 

099. 
“Μαοϑόη, ϑυγάτηρ 'Ἄλταο, Τιγ- 

οδοηΐβ τ. ᾧ 80. Χὶ' 48 Ηε- 
οαθ86 Ρ6ΠΠοχ, 

“Παομεδοντιάδης Ο 527 ([,81- 
Ῥ5). -- νος. Γ' 250 (Ρεῖϊα- 
1115}. 

“Δαομέδων, 1Τ|1 ἢ. Ὑ᾽ 2817 ΤΉΒΟηΗΪΙ, 
Ῥυϊδτηΐ, Γ[ἀτηρὶ, ΟἸγάϊ, Ηϊοο- 

ἰδ 0η}5, ϑοηηθ ΟἩἰ5 Η. (Ζ 29). 
--- σοη. Εἰ 209. -- ἀγαυοῦ 
Ἐ 649. 2,28. -- ἀγήνορι Φ 
448. --- ἀμύμονα Ὁ 286. -- 
ἔκπαγλος Φ 402, --- ἥἤὀρῳ Ἡ 
458. -- ἔππων Εἰ 040. δου. 
Ψ 848. 

“Δαπίϑαι [ 181]. ἀοο 
207. --- αἰχμητάων Μ 128. 

“άρισα, ἡς, ἴδε τηΐπη. τι... 86. 

Ῥ 801. -- ἐριβώλακα Β8Β41. 
“ειώδης, Οἴνοπος υἷος, φΊΔ4. 

χϑῖθ, --- νου. φ 168. 
ἠδ ὠαρυβδι, ΑΥΙ ΒΔ ηΐ15 ἵ,, ὁ00. 

Αρθηθὰβ Ρὶ 844. 
“Μειώκριτος Εὐηνορίδης, Ῥτο- 

οὰ5 β.242. --- 800. χ 2394 οὁοο. 
ἃ Τ᾽ ΘΙθίηδομο. 

“Δεκτόν, Ὑτοααὶβ ργοπιοῃίουα πὶ 
ἘΞ 284. 

“Μέλεγες Καὶ 429. --- δοο. 796. --- 
φιλοπτολέμοισιν ἱτηρεναὶ ΑἸ- 
[65 Φ 86. 

“Δεοντεύς, ῇος, Οοτοηὶ ἔ,, ὄξος 
Ἄρηος Β 45. Μ 188. Ψ 841. 
-- ἀντιϑέοιο Ψ 881. --- ἴσον 
φρηι 1180. 

“εσβίδες γυναῖκες, ἀοὸ. 1.129, 
ὩΣ 

«ἐσβος, ἰηϑὰῖα, δὶ. γ 169, 
Μάκαρος ἕδος ὦ 5644. -- 
ἐυκτιμένῃ δ. 342. ρ 138. δοο. 
ΤΊ 159. 271. -- Λεσβύϑεν 1 
664. 

“Μευκὰς πέτρη, δος. ὦ 1]. 

“ευκοϑέη --- Ἰνώ ε884 (Οδδηιὶ 
ἢ). 461. 

“εύκπον, ὈΠκῚ5 βοάαίθιῃ, οοο. Δ π- 
ΠΝ 41.491. 

“ήδη, Ὑγπάδιδὶ ἸΧΟΥ, 80ο. 1 
208 (Ὁ δδβίουϊβ οἱ Ῥο ποθ τὰ, 1 
900.) 

“Μήϑοιο Πελασγοῦ υἷος (Εϊρρο- 
ἰποι5) Ῥ 288. --- Τευταμί- 
δαο υἷε (ΗἸΡρΡ. εἰ Ῥγ!αῖοβ) Β 
848. 

“Λήιτος, ΑἸδοϊ γομὶδ ἔ,, Βοθοίο- 
τη ἅἀπχ Β 494, -- δος. Ν 
91. Ρ 602. 605 νυ]πουδίιν Ὁ 
Ἠδοίονο. -- ἥρως οοο. Ρἢγ- 
Ιδοοῃ Ζ 85. 

“Δῆμνος, οἷο, ροη. Η 467. ᾧ 
40. -- τ Α ὅ98. Θ 2980. 
-- δοο. 3" 294, -- ἀμιχϑα- 
λόεσσαν 4) 158. --- ἄστυ Ξὶ 
281. - γαῖαν ὃ 901. - 
ἐυκτιμένην Φ 40. ἐυκτέμε- 
ψον πτολίξϑρον Ὁ 288. -- 
ἠγαϑέῃ Β 122. δος. ᾧ 58. 79. 
- πόλιν Θύαντος ἐΞ 230. 

“ητώ, οὖς, Ἑ 447. Ὕ 40. Φ᾽ 

502, ξ 106. --- ἀκί. Ὑ᾽ 72. --- 
ἃςο, Φ 497. ---- νου. Φ 498. 
--- ἐρικυδέος Ξ’ 521. --- ἠύ- 
κομος Α 806. Τ' 413. ΣΕ 
-- “καλλιπαρήῳ 4 607. 
Διὸς κυδρὴν παρώύκοιτιν, 
Πυϑώδ᾽ ἐρχομένην Τιγο5 
ἥλκησε 1 80. --- Ε͵ὰ5 υἷός 4 
9. Π. 849. 

Λιβύην, ὉΡὶ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ 
τελέϑουσι,ν δὶ ΝΘ πα αι δ᾽ Βδ, 
ξ 295. 

“Δικύμνιον, ὄξον Γάρηος, ΑἸο- 
ΤηΘ 65 Τγαίσθπι, ο66. ΤΊ ΡοΙε- 
πλι5 Β 6008. 

“ίλαια, πηγῆς ἔπι Κηφισοῖο 
Ῥῃοοὶαϊβ ἃ., 8οο. Βὶ ὅ238. 

“Διμνώρεια, Νετεῖβ ΣΙ 41. 
“ίνδος, ΒΠΟοΔΙ αἃ., δοο. Β 656, 
Λιταί, Δονὶβ ΠΠϊδο 1 502. 



ΙΝΘΕΧ. 

“Μοκροέ Ν 0686. 712, --- σοη. Β 
21. ὅ830. 

Αὐκαστος, Οτείδε τ., ἀργινόεντα 
Β 6471. 

“Δυκάων, Ραηᾶδνῖὶ Ρ., γέρων αὖ- 
χμητά Ε 197. --- σε. Ε 193. 
-- Ἐϊὰ5 υἷός Ε ο4Ὁ εἱ ἀγλαὸς 
υἱός Ἑ 95. 101. 170. 2929. 
2716. 2388. οἱ οοη]. ο. Πάν- 
δαρος Β 826. 8δοο. 4 89. Εὶ 
1609. νοο. Ζ98. 

“Μυκάων, Ῥυϊαπιὶ οἱ Τδοίμορβ ἴ., 
Βεη. Τ' 8885. Φ 1271. Ψ' 1746. 
- ἀαἱ, 7 81. Φ 35. --- δοο. 
Χ 40. οὑπὶ οοο. ΑΘΒΠΠ65 Φ 
114. 

“Μυκίη Εἰ 419. --- σεη. Β 877. 
Ἑ θ45. - ἀαιϊ. Εὶ 1735. Ζ 
225. ΜΠ, 812. - δοο. Ζ 172. 
ΜΙ 8518. Π 5842. --- “Ζυκέη- 
εν Ἐ 10. -- υκίηνδε Ζ 
108. 171. --- πίονι δήμῳ Π 
481. 514, -- ἐριβώλακα ὋΡ 
172. ---- εὐρείης Ζ 113. 188. 
Π 455. 613. 083. ἀαι. Ζ210. 

Λύκιοι Ζ 194. Καὶ 480. Π ὅ64. 
- σεη. Β 8176. Ζ' 197. 207. 
Ἑ 679. Π ὅ84. Ρ 140. 
αἰ. Α 285. ίο 515. 3521.0 
424. 485. ΠῚ 25. --- δοο. Εὶ 
482, Μ 419. Π Θθ85. --- νοῦ. 
Θ΄Ί1173, 4 286. Μ 409. Ν 
180. Ο 425. 4806. ΠῚ 422, 
ῬΊ84. --- Εοτυμ ἀγός (6Ἰδὰ- 
09) ἘΓ 15. 140. (ϑαγρε- 
ἃοη) Ε 647. ἀγοί ΜΙ 346. 
5090. -- ἀνδρῶν τις Ῥ΄ 154. 
-- ἀντιϑέοισιν ΜΙ 408. Π 
421] --- ἀρχός (ϑαυρεά.), Ξ 
426. -- ἀγὸς ἀσπιστάων 
(ϑαγρά.) Π 490. 541. 595, --- 
βουληφόρε Ε 638. -- μέγα 
ἔϑνος Μ 330. --- ἡγήτορες 
Μ 8710. δοο. Π 49ὅ. 582, 
ϑυμόν Ἐ 613. -- πύκα ϑω- 
ρηκτάων τις ΜΊ 3171. -- ἴφ- 
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ϑιμοι Μ 4171. Π θῦ9. --- 
πληϑὺύν Ἑ 676. --- πόνος 
Τρώων καὶ ΛΑ. 2 18. 

Λυκομήδης, ξος, ὈΟτβοηίϊ8 ἔ,, 
ἀρηίΐίφιλος, Αρίδαοῆα οοο. Ρ̓ 
946. -- δῖον 1 84. ---- Ἐ75 
ἑταῖρος (μοἰοουῖί5) Ῥϑ45. -- 
κρατερός Μ 806. -- Κρειον- 
τιάδην Τ' 240. 

“Μυκόοργος, Ατοᾶβ Η 142 (οοο. 
Αὐθιιμουπη). 144, 148, 

Λυκόοργος, Ὀυγδηί 5 ἔ, ἄνδρο- 
φόνοιο Ζ 134. --- κρατερός 
Ζ 180. 

“υκοφόντην ἀντίϑεον οοο. δα- 
οον Θ.270. 

Λυκόφρονα, Μαβίοτίβ ἔ., Ογεμο- 
γίατη, Α78615 τηϊηἰβίγαση οοο. 
Ηδεοῖον Ο 430. 

Λύκτος, Οτείαο ἃ. ἐυκτιμένης 
ΡΘΊΙ. --- ες. ΒΡθ47. 

“ύκων Π3585.337 οο6. ἃ Ῥεποῖθο. 
“Μυρνησσός, Μγϑῖαθ α., ρεη. Β 

690. --- ἀοο. Β 691]. Τ᾽ 60. 7 
92. 191. 

“ύσανδρον Α]ὰχ οοο. 4 491. 
Δωτοφάγοι. . 92. -- βηθμὴν 

πίειραν ἄρουραν ψ 811. 
αὶ. ε 91, 96. -- ΨΥ ΥΗ 

Μάγνητες, ὙΠοΞΒΑΙΪα6 σθὴβ, Β 
τοῦθ. 

Μαιάνδρου δοάς Β 809. 
Μαιάδος υἱεῖ Ἑρμῇ ξ 435. 
ΜΜαιμαλίδης --- Πείσανδρος Π 

194. 
ΜΜἭαῖρα, Νοτοῖβ Σ᾽ 48. 
Μαῖρα, δος. ἃ 826. 
ΜΜαίων Αϊμονίδης, ὙΠοθδηυ5 

απ Ὑγάρο ἰηβι 85 βίγαχ!ε Ζ 
394. --- 860. 4 398 οεο. 

Μάκαρος ἕδος, Δέσβος 93, 844. 
Μάλεια, Ῥεϊοροηποϑῖ ργοτποπί., 

800. ι80, - [ΜΠαλειῶν τ 81. 
--- Μαλειάων ὅρος αἶπύ γ 
281. ὃ 814. 
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ἹΜαντινέη, Λτοδάϊδε ἃ., ἐρα- 
τεινήν Β 007. 

αντιος, Μεϊαϊηροαὶβ ἔ., ΡοΙΪγ- 
ΡΒ 15 οὐ ΟἸΔ ραί. ὁ βάρ, τ 
800. 0 242. 

Μαραϑών, Διἰιΐοδα νἱοι5, ἐς ΓΙ, 
ψοϑηὶϊν Μίπονν ἡ 80. 

Πάρις, Αγιϊβοαανὶ ἔ., Αἰὐγτηῃῖὶ 
ἔγαϊ., οοο. ἃ Τῆγαβυπιθάθ Π 
819. (928). 

Μάρπησσα, καλλίσφυρος Εύη- 
ψίνη,ΟἸδοραίγαθ μ., θη. 557. 

“Μάρων, Ἐπιδη 5 ἔ,, Ι5ΠΊΆγ 1118, 
ἈΡΟΙΠΠηἾβ8. βαρουα. 197. 

Μάσης, ἡτος, ΔΥτρο 5 πι., 806. 
Β ο62. 

Μαστορίδης “ἡλιϑέρσης, Τ|πὰ- 
66 Π515 δαριν β 108, ὦ 452. 

“ΜΜαστορίδης --ε- Λυκόφρων Ο 
488. 

Μάστορος υἷόν --- Λυκόφρονα 
Ο 490. 

Μαχαάων, ΑΘΒοαΪΔρΡΙ] ἴ. 4 512. 
᾿Ξ ΤῸ ᾿᾿σχληπιάδῃ 4 0618. 
- δῖε Β΄ ἘΠ Ο τὸ ἤρωα 41 200. 
ἘΠ’ ἰητῆρ᾽ ἀγαϑώ, Ποδαλεί- 
ριος ἠδὲ ΜΙ. Β΄ 192. οἵ. 4.889, 
-- ποιμένα λαῶν νυϊπογαί 
Ἡδοίον 4 800. 598, 001. --- 
᾿ἀσχληπιοῦ υἷος 4017. δἃοο. 
4 194. 

Μεγάδης Πέριμος, Δοο. ΠΟΘδ. 
Μεγαπένϑης, ΜεποΙαὶ οχ βουνὰ 

ἢ, ὁ 100. -- ἃοο. ο 108. 
πρατερός δ.11.. οὄὕδδς 

Μεγάρη, ΟΥθομ 5. ἔ,, Ἠδγο] 15 
ΘΟΙἾΧ, 806, 1. 209. 

“Μέγης Ε 609. Ο 520 οοο. Οτοο- 
βιηα 1 εὐ ὅ90 ΠΟ ]Οροι {1519 
ἈΠρΡἸΟΠαΠ1). -- ἃἄταλαντος 
Ἄρηι, Ῥυ]]οΠἸοηβίαπι ἄχ Β 
027, Ὧοο. Ο 802, --- Φυλεΐ- 
δης Β 027. Ν 092. δοο. Τ' 
289, οἵ, Φυλεῦς. 

Μιεδεών, ὥνος, Βοροιίίδδ τι., 866. 
ΒΌ501. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

Μέδων, Ῥμιπίογατα ἄπχ Ν᾽ 098, 
ΑἸδοῖὶβ ἴταὶ, Ν᾽ 095, (εοῖ, Ὁ 
994.) πα ιαί ΡῬΏγ]οαο Ν᾿ 698. 
Ο 3985. --- δοο. Ο 3532 (οοο. 
40 Αθηρ). --- Οιλῆος νόϑος 
υἷος Β Ἴ21. 

Μέδων, Ττνοίΐδπιιβ, 8δοο. Ρ 210. 
“Μέδων. Ῥτᾶβοο ΠΠδοοηβὶβ 172. 

ω 499. ---κηρυξ δ 677. π3252. 
412. δοο. χ 857. --- πεπνυ- 
μένα εἰδώς δ 696. 71}. χ 861. 
ω 442. 

Μελάμποδος ἐ ἔκγονος ο 220. 
Μελανεύς, ἤος παῖς ---- Ατηρ!ιὶ- 

τηθάοῃ ὦ 109. 
Μελανϑεύς υ 20ῦ. χ 152, -- 

υἱὸς Ζολίοιο, ὕ]ἱκὶβ. οαργὰ- 
τὶὰβ 9 212. ῳ 181. χ 159. -- 
νου. φ 170. --- Ἰάδπι ἀϊοϊναν 

Μμελάνδριος, δοο. χ 414. Μοῦ. 

χ 198. --- αἰπόλος αἰγῶν ο 
241. 869. ν 178. χ 185. 142. 
161. 182. 8δοο. ῳφ 175. 208. 

ελάνϑιον, Ττοϊδπππ οοο. Επι- 
ὙΎΡΥ 8. Ζ 90. 

Μελανϑώ,, ῬοΙ1 ἔ,, ῬεποΙορ 5 
8. ποῖ} 1 5351, τ δῦ. 

Μελάνιππον οοο. Ῥαίτοοίαβ Π 
695. ---- 2) Δἰτογατη οοο. ΤΘΌΘΟΓ 
Θ 210. 

Μελάνιππος, νοῦ. Ο 5. 582. 
(066. 40 ΑΠΙΠ]ΠΟΟο). --- Ἱκε- 
ταονίδην ἴφϑιμον Ο δ47. --- 
Ἱκετάονος υἱὸν ὑπέρϑυμον 
Ο ὅτ0. 

Μελάνιππος, Ατϑβϑοογιπη ἄπχ, 
δος. Τ᾽ 240. 

Μέλας, Ῥονιποὶ ἢ. ἐπὶ 117. 
Μελέαγρος, Οεμποὶ ἢ, 1 849. 

-ἰ- 8δο0,.1 589, 590, ᾿-- ἀρηΐ: 
φιλος 1 ὅδ0. -- ξανϑός Β 
042. 

“Μελίβοια, ΡμϊΙοοἰοίαθ ἃ. » 800, Β 
711. 

“Μελίτη, Νετεὶβ Σ᾽ 42. 
μέμνων, δῖον λ Ὁ22. οἵ, δ 188, 



ΙΝΘΌΕΧ. 

Μενέλαος Τ' 271. 210. 218. 
403. 439. 4 19. (οες. 86ὰ- 
τηδηδτίαπ Ε' 49. ΡΥ ΘΙ ΘΠ 6 ΠῚ 
5160). Η 94. (οοο. Ριδαπαγοτῃ 
Ν 619. Ροϊορεωὰ Ὁ 841. 
ΤΒοδπία Π 311. ΕῸΡΒοΥθατα 
ῬΡ ὅ0. Ροᾶρα 578.) Φ' 422. 
510. 522. ὅθ060. 5106. γ 141. 
949. δ 110. ο 2017. ο 76. --- 
ἃαὶ. 4.159. 47. 94. Ε 115. 
ὃ 128, 1 4θ0. --- δος. Γ΄ 281. 
“Φ154.. Καὶ 85. .4139:}807. 
581. 626. Ψ 515. γ 8317. 
ν 414, --- νου. Ζ' 127. 140. 
109. Ζ ὅδ. Η 104. Ν θ03. 
ῬΡ δ08. ὅ586. Ψ 00. “-- ἀγα- 
ϑόν 4181. --- βοὴν ἀγαϑός 
Β 408. ὅ86. 1 96. Ζ 387. 
Κὶ 806. 00. Ν᾽ 8985. Ο 868. 
Ῥ246. ὅθ0. 656. 0605. γ311. 
ὃ 307. 609. ο 57. 67. 92. 91. 
Ὁ 120. 8.ο. Ζ 220. Ν 581, 
ΕΘ Εν ΞΘ 61. σ΄ 3:4::-- ἀγα- 
χλῆος Ψ 529, ἀγαχλεὲς ὦ 
Ρ 1Ί6. --- αἰδοῖον Καὶ 114..--- 
ἀμύμων Ν 641. --- ἄναξνοο. 
Ψ' 588. -- ἀντιϑέῳ Ἅ) 918. 
ω 110. --- ἀρήιος Τ' 339. 
“4. 487. Ο 840. Π511. Ρ΄9. 
860. Ζ' 98, 115. 195. 205. --- 
ἀρηίφιλος Τ' 21. 186. 232. 
258. Ζ' 150. Ἔ 561. χΧ,. 4168. 
Ρ 138. ο 109. σεη, Γ' 480, 
457. 4 18. ἀαι. Γ' 206. 907. 
452. 8.0. Γ' 02. 69. 90.432. 
ΡΊ. 11. --- ἀρχὸν ᾿Δχαιῶν 
4 195. 205. --- ““τρεΐδης οἵ. 
ἢ. τ. -- διογενής Ψ 293. -- 
διοτρεφές Η 109. Καὶ 45. Ρ34. 
298. 652. 679. 702. ὃ 20. 
138.235.561. διοτρ. ὄρχαμε 
λαῶν Ρ12. δ΄156. 29]. 316. 
ο θ4, 87. 167. --- δουρικλει- 
τός Ε δῦ. 5718. Καὶ 230. Ψ᾽ 355. 
ο ὅ2. 9 147. δος. ρο 110. --- 
ἐφημοσύνης Ῥ 697. --- ἴφϑι- 
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μον Ρ 584. --- Φρόντιν κυ- 
βερνήτην γ 219. --- κυδαλί- 
μοιο Ζ 100. 177. Η 392. 
Ν 891. 601. 600. Ρ 69. ὃ 2. 
[10.1 29. 46. 210 (᾿Αϑρμα]ῖου 
Ε}.8 ταϊη]βί6}). ὁ ὅ. 141. -- 
ξανϑός Γ 284, 4 188. 210. 
Ρ 6. 18. 118. 124. 578. 679. 
684. Ψ 2938. 401]. 438. γ 
108. 257. 326. δ. 380. 59. 760. 
1471. 108. 203. 265. 9552. 
ο110. 153. 147. ἀαι. Γ΄ 434, 
Καὶ 240. 4 125. δου. α 285. 
- Ὡτρέος υἷός Ῥ Ἴ9. δος. 
2) 98. 115. Ρ δ84. --- φέλος 
ὦ 4 189. --- χεέρεσσι ἤῖεν. 
Ψ' 597. 

ΜΜενεσϑεύς, ΑἸΒΕΠΙ ΘΠ5᾽ .Πὶ ἀυχ, 
δῖος Ν᾽ 195. -- μεγαϑύμου 
Μ 513 πύργον. Ο 331 πι- 
στὸν ἑταῖρον Στίχιον. 
πλήξιππον Ζ' 8927. --- υἱὸς 
Πετεῶο Β 852. Μ 331... Ν 
690. «ες. 4 527. ---] Υ. Πε- 
τεώς. 

Μενέσϑην οοο. Ἡεδοῖον Εἰ θ09. 
Μενέσϑιον, Ασϑῖῖμοὶ ἢ, οοο, Ρα- 

τῖβ Η9. 
Μενέσϑιος, ϑρογομιῖ ἔ., Μγτ- 

τηῖ4ο, αἰολοϑώρηξ Π᾿113. 
Μενοιτιάδης, αο εἰ εὦ (Π ὅ84. 
ΖΣ 93.) Ξε Ῥαίγοοϊιῃβ 1211]. -- 
σοη. Ρ ὅ88. Ψ 25. --- ἀαϊ. 
Α 307. ΡΊ΄132. 267. 3069. --- 
δος, ΡΏΤύ0. --- δῖε Δ 608. --- 
Πάτροκλος οἴ. Ἡ. τ. -- σῆμα 
4) 10. --- χερσί Π| 438. 

Μενοίτιος, Ῥαίΐτοο!! Ρ. (Οραπία 
Βαθιδί Σ 320.) 4 7θ5. Ψ85. 
στ ἤφωα 4 11. Σ' 825. -- 
Ἄἄχτορος υἷός 4 785. ἃςο. 
ΠῚ 14. --- Μ.ου υἱέ 1202 .--- 
ΙΜ.ου ἄλκιμος υἷός 4 605. 
814. 837.ὄ ΜΊ1. Π| 301. 626. 
6θ5. Σ᾽ 12. Τ' 24, δος. Π 218. 
827. Σ 455. 
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“Μέντης Κικόνων ἡγήτωρ, ἅδι. 
ῬΡΊ8. 

Μέντης Ταφίων ἡγήτωρ, ἀδι. 
α 108. --- ἀγχιάλοιο υἷός 
α 180. 418. 

“Μέντορος πολυίππου υἷος, Ἴμ- 
βριος ΙΝ ἘΠῚ: 

Μέντωρ, ΑἸοϊπιὶ ἔ,, ΟΠ χὶθ ἀπιὶ- 
οὰ5 β225. 258. Ὄ θ8. χ 285 
᾿Δλκιμίδης. 349. -- - ἀαι. 
208. 401. χ 3206. ὦ 440. 456. 
09. 548. --- δοο. δ᾽ 054. --- 
γοο. γ 22. 240. χ 208. 218. 
-- ἀταρτηρέ β 248, -- δῖον 
ὃ θ05. 

“Μένωνα οος. Τιεοπίει5 1 193. 
Μερμερίδης Ἶλος, 560. ἃ 359. 
Μέρμερον οὐοο. Απι!οοῖ5. ἐξ 

518. 
Μέροψ Περκώσιος, Αἀτοδίϊ οἱ 
ΑΠΙΡΕΪ Ρ.», 56. Β891. 4829. 

ἹΜεσαύλιος, Ἑπτηδοὶ βϑῦνιβ, ἕ 
449. 455. 

“Μ͵Ἴέσϑλης, Ταϊαοπιθηῖβ ἔ., Μθο- 
πὰπὶ ἀὰχ Β 8604. --- ὃδοο. Ρ 
210. 

“Μέσση, Τίλοοπ. ορΡ.; πολυτρή- 
ρῶνα Β ὅ82. 

“Μεσσηίς, κρήνη, δεῃ. Ζ 4571. 
“Μεσσήνη, ἀαϊ. φ 15. 
Ἱεσσήνεοι Ὀογ65 οχ ΠΠδο8 τὰ- 

Ῥαοναπὶ φ 18. 
Μηδεσικάστην, κούρην Πριά- 

μοιο νύϑην., ΤτΑΡΥΪΪ ὈΧΟΙΘΠῚ 
Ν 178. 

“Ἴηϑώνη. Ρμιοοίείαο α. Β 716. 
Μηκιστεύς, ΜΙ͂. ἢ οεο. ΡοΙγα- 

τηᾶ58 Ὁ 389. -- -Ἐχίοιο ὩΣ 
(ἈπΕ]οοΐ βοοῖα8) Θ᾽ 8539. 
422. 

ΜἩηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο 
τς Ἐπγγαὶαβ Β 566. Φ' 678. 

Μηκιστηιάδης --- Ξετ-Ξ ΕΌγγϑΙβ Ζ 
28. 

Μῃονίη Ξε: Τ,γαϊα. ἐρατεινῆς Τ' 
401. --- ἀοο. Σ᾽ 291. 

ΙΝΡΈΕΧ. 

Πῃηονὶς γυνή 4 142, 
“Μηριόνης 4 254. Εἰ ὅ9 (οεο. 

Ῥμογθοϊα). 65. Αὶ 190. 299. 
200. Ν' 159. 295. 804 (ἀγὸς 
ἀνδρῶν). 806. 827. 581. 566 
(οοο. Αἀαπιαπίθηι). 650 (οοο. 
ἨδΡΡΔΙΪοΠΘι,). ἐπὶ 914 (οοο. Μο- 
γγπ οἱ Ηϊρροίϊοῃθι). ΠῚ 342 
(οος. Αοαιπαπία). 609 (1.8ο- 
βομοη). Ρ 620. 717. Ψ 851. 
956. 614. 870. 882. --- σ6ῃ, 
ΔΨ 8177. -- αι. Π θ08. Ρ 
668. Ψ' 896. --- δοο. 183. 
Ν 98. 419. Ο 802. Τ' 389 .-- 
γος. ΠῚ 617. 027. Ρ6θ9. “-- 
ϑοῶ ἀτάλαντος Ἄρηι Ν᾽ 538. 
-- ἰξτάλαντος Ἐνυαλίῳ Β651. 
Ἢ 166. Θ 264. -- δαΐφρο- 
γος Ν164. -- δουρικλυτός 
Π6Ι19. -- ἥρως ΙΝ 5715. ἀαί. 
ψ' 808. -- ϑεράπων (Ἰάοπιε- 
πεῖ} Ν 246. Ψ 118, 124. 528. 
860. 888. -- ὀπάων Ἶδομε- 
νῆος εἴ, Ἴδομ. ὅἃοο. Ρ 610. 
- (011) παιδί Καὶ 270. -- 
πεπνυμένος Ν 2584. 2θ6. 
Μόλου υἱξ πόδας ταχύ Ν 
249. 

Μήστωρ, Ρυϊαπιΐ ἔ., ἀντέϑεον 2, 
201. 

ήων Βῶρος Ε 48. 
Ιῃονες, ἃαι.Β 864. -- ὑπὸ Ζμώ- 

λῳ γεγαῶτας 8866. -- ἔππο- 
πορυσταί Καὶ 451. 

Μέίδεια, Βοεβοίϊδθ ορΡὈ., ἅοο. Β 
907. 

ΜἝίλητος, Οατῖδθ α., 800. Β 
868. 

Ν “Μίώλητος, Οτείδε α., ες. Β 647, 
ἹΜίμας,͵ ᾿Αϑῖδθ ρτομβοπίοεϊαπι, 

ἠνεμόεντα γ 112. 
Μινύειος Ὀρχομενός, δοο, Β 

511. -- Ὀρχομενῷ ινυηίῳ 
1284. 

Μινυήιος, ἘΠ 15. Ππινίπβ ρτορε 
Αγνθηθη « 722, 



ΙΝΘΕΧ. 

Μίνως, ὡος, Ν 452...5..118 
Ζιὸς μεγάλου ὀαριστής. Οποϑὶ 
Ἐ.--- βθῃ. ρ523. --οο. Ξ 822. 
--- Κρήτῃ ἐπίουρον Ν 400. 
- ὀλοόφρονος κούρην τημᾷ 
Δ.ἀΠ81η) λ 822. -- Διὸς. 
υἱὸν, ϑεμιστεύοντα γέκυσσιν 
λ 568. --- εἴ. “ευκαλίων. 

Μνῆσον Ῥαροπεῖῃ οοο., ΔΘΉ11685 
Φ 210. 

Μολίονα, ΤῊγταθταοὶ ϑεράπον- 
τὰ οεο. ὕΠχοβ .Μ 822. 

“Μολίονε, Δοίονῖβ ἔ., ἘαΓγττι5 εἱ 
Οἰεαίῃ5 “4 709. --- ἀκτορέωνε 
« 150. 

ΜΜόλος. Μετϊοηὶβ Ραϊ., ἀαι. αὶ 
269. --- Μόλου υἷέ Ν 249. 

Μόρυν οςο. Μεογίοπεβ ἐΞ514. -- 
υἷα Ἱπποτέωνος Ν 192. 

Μούλιον, Ἐρεῦμι, οοο. Ναβίου 
“Δ 189. 

Μούλιον οεο. Ῥαϊτοοϊα5 Π 696. 
Μούλιον οοο. ἈΘὨΪΠ65 Ὑ᾽ 472. 
Μούλιος, κῆρυξ Ζουλιχιεύς, 
ϑεράπων ᾿ἀμφινόμου ς 428. 

Μοῦσα 9. 08. 18. 481. 488 
Διὸς παῖς. ---- νου. Β ἼΘΙ. 
α 1. -- ποηϊ. ρίυγ. Β 594. 
- ἐννέα πᾶσαι ὦ θ0. 
“Μουσάων οδμπίαβ 'π ἤονὶβ 
οοοῃᾶ “4 θ04. Ὀλύμπια 
δώματ᾽ ἔχουσαι Β 484. 4 
218. Ξἰ 5808, Π112. --- κοῦ- 
ραι “ιὸς αἰγιόχοιο Β 598. 
- λίγεια ὦ θ2. --- Ὀλυμ- 
πιάδες, Ζιὸς αἰγιόχοιο ϑυγα- 
τέρες Β491. 

Μύυγδων, ονος, ῬΏγυχ, ρει, Γ' 
186. 

Μύδωνα, Δ ΌΓΙ σ γὴ ΡΥ ΔΕΠΊΘΗΪ5, 
᾿ἀτυμνιάδην οοο. ἈπΕΠΟΟΠι5 
Ἑ 580. 

ύδωνα Ῥαδοπειῃ οος. ΑΘΒ1]}165 
Φ 209. 

Μυκάλης, 1οπίαε Ῥτγομιοηίουῖὶ, 
κάρηνα Β 869. 
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Μυκαλησσος, Βοροίϊδε ορρ.; εὐ- 
ρύχορον Β498. 

Μυκηναῖοι, 56π. Ο 649. --- Πε- 
ριφήτην ΟΟ88. 

Μυκήνη, δέῃ. φ (08. --- 7υ- 
χήνηϑεν [1 44.] --- εὐρυά- 
γυια 4 52. --- πολυχρύσοιο 
ΗἨ 180. «4.46. γ 805. --- Μυ- 
κήνας ΒΌ69 (ἐυκτίμενον πτο- 
λίεϑρον). 4 ὅ16. 

Μυκήνη,, Τλδοῆὶ ἕ., β120. 
Μιεώύνητα, Ἑποηὶ ἔ. δὺξι ΑΟΒΠ65 

Β 692. --- ϑείοιο πόλιν δνϑυεῖί 
ΑΘΒΠ65 Τ᾽ 296. 

“ΜἩιυρίνης πολυσκάρϑμοιο σῆμα 
ΞΞ-: Βατίεια Β 814. 

Μυρμιδόνες Β 084. Π 266. 
800. ὅ46. ὅ6θ4. Σ᾽ 8ὅ5ὅ. 9 
449, --- απ. ΠῚ 220. Σ᾽ 10. 
4) 397. --- ἀαι. 4180. Π12. 
15. 194. 240. 570. 5906. Σ 
929. .1᾽. 209. Φ 188. -:60. 
4) 536. λ495. --- δος. Π155. 
Τ 14. Ψ 4 -- νοο. Π.200. 
ἄστυ περικλυτόν δ9. --- βου- 

ληφόρος ἠδ᾽ ἀγορητής (Ρε- 
165) Η 126. -- ἐγχεσιμώ- 
ρους γ 188. --- ἕταροι ᾿ἅχι- 
λῆος Π 269. -- ἡγήτορες 
ἠδὲ μέδοντες Π04. ---- κλε- 
σίας καὶ νῆας 4 8508..1 485. 
652. --- λαός Λ 197. δοο. Π 
39, --- μεγαλήτορες Τ' 218. 
-- νέες Σ᾿ 69. --- ταχύπωλοι 
Ψθ. ----ἠἯἸ(λοπτολέμοισι Πθ5. 
ΘΎ 9. 

ύρσινος, ἘΠῚ Ϊ5 τι. ἐσχατόωσα 
ΒθΙ16. 

Μυσοί δ) 218. --- ρεῃ. Β 858. -- 
ἀγέρωχοι Καὶ 480. --- ἀγχεμά- 
χων Ν΄δὅ. -- καρτεροϑύμων 
ἡγήτορα (Ηγτίίατη) ἐΞ 512. 

Νάστης, Νοταϊοπΐβ ἔ,, σαταπι ἀαχ 
Β 8671. 870. 871. 

ΪΝΝαυβολίδης Ἴφιτος, σοι. Β518. 



4.4 

ΝΝαυβολέίδης. Ῥηδοαχ 9 116. 
Ναυσέϑοος, Νερίαμὶ ἔ., ΒΠοχο- 

ποιὶβ δὲ ΑἸοΐποὶ ρϑί., ἢ θ8. 
στ ϑεη. 9 ὅθ. -- δος. ἡ σ6. 
- ϑεοειδής ξ 1. --- μεγάϑυ- 
μον ἡ θ2. 

Ναυσιπάα, ΑἸοϊποὶ ἔ, 9. 457 
ϑεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα. --- 
ἄαι. ξ 2106. ---- νοῦ. ξ20. ἘΞ ξὺ- 
πέπλον 49. ----ϑυγάτηρ .41- 
κινόοιο ξ 17.218. νου. 9 464. 
-- λευκώλενος ξ101. 186.251. 
806, ἡ 12. 

ΝνΝαυτεύς, ῬΠδραχ ὃ. 112. 
Νέαιρα, Ῥῃαείαβαθ εὐ Τᾶτηρε- 

ἰἴὰθ ἃ 5016 τηδὶ., δῖα μ.1988. 
Νεοπτόλεμος, ἈΘ}1}115 Ὁ, [1827 

ϑεοειδής). --α ρεϑη. 1 ὅ06. 
(920 οος. ΕαΤΥρυ απ). --- (7 
189 Μγυνυπιϊᾷοπαβ Ττοῖα οαρία 
τράποῖϊ. δ ὃ ἩδυπηΪ ΟΠ 65 τηδτὶ- 
ἰμ8). 

Νεστόρεος. --- ἀσπίδα Θ 192. --- 
ἵππους Θ 11. --- νηΐ Β 84. 

Νεστορίδης ( ΑΠΠοΟΠα5:) Ὁ 
ὅ89, --- (Ριβἰδίναίαβ :) ο 202. 
- δοο. οὔ. 44. --- νος. δ΄711. 
ο 195. --- Νεστορέδαν (Ἀπ- 
Π]οομα5. εἰ ΤἬΓΡΑΒΥΠιθ 465) Π 
917. --- Οὗ. Ῥτϑθίεγθα ᾿ἀντί- 
λοχος, Θρασυμήδης, Πεισί- 
στρατος. 

Νέστωρ, Νεϊεὶ 6 ΟΠΙοτίας ἢ. λ 
286.-..8-77. 55ὅ.-. Ζ 66... Η 
128. 8285. Θ 110. 1 94. Καὶ 
592. [ἐξ 40.] Ῥ.382. Τ' 811. 
γ 32. 845. ὃ 488, ὦ 52. -- 
ἀδι. 4701. ἐ7 27. ΨΌΘΙθιὶ γ 
57. δ᾽ 2309. --- ἀος. Β405. Θ 
187. .4 597. 611. ,Ξ1.. γ244. 
λ.286. --- νος. Καὶ 220. Ξ θ4. 
- ἀγαυοῦ υἱός (ἈπΈ ΠΟ ο.5) 
Σ 16. --- λιγὺς Πυλίων ἀγο- 
ρητής 4 248, 8ἃ.ο. 2293. --- 
ἀντίϑεος, Ἀτι5 1.2. 1)--- Γερή- 
νιος ἱππότα, Γερήνιος οὖρος 

ΙΝΡΕΧΣ. 

᾿ἀχαιῶν ν. Γερήν. --- ὃ γέ- 
ρων «4 687. δ᾽ 191. --- γέρων 
ἱππηλάτα γ 486. 444. --- δίῳ 
Β 57. 8δοο. Καὶ 54. 4510. ἃ 
284. --α ἡδυεπής 241. -- 
ἱπποδάμοιο γ 4715: ἵππότα 
1 52. --- υἷας κυδαλέμοιο 
Τ' 298. -- μεγαϑύμου. 
υἷός (ΑὨΠΠΟΟΏ5) “σ΄ 5805. Ν 
400. ΦΌΑΙ. 596. δος, Ρ θ58. 
-- μέγαν 4501. --- Νηληι- 
ἄδαο υἷός (Δ 81}.) Ψ' 802. 
ὁπλοτάτη ϑυγάτηρ (Ροϊγ- 
οαβί6) γ 4θὅ. --- ὦ ἡ Νηληιά- 
δὴ ἢ 247. οἱ συμ μέγα χῦὺ- 
δὸς ᾿Δχαιῶν οοηΐ. Υ. ᾿ἀχαιοί. 
-- Νηλήιος ἕῳ 8349. δ... αὶ 
18. --- παράκοιτις Νιρος 
Εὐρυδίκη γ 452. --- ποιμένι 
λαῶν Ψ 411. γ 410. ο 151. 
806. Κι18. 9109. -- Ν. ρος 
υἱός Καὶ 1906. 229. Ψ' 801. 
ποῦ. δ᾽ 21. 186. 808. 0144. 
δος, Ν ὅ88. ΡΘ6ΒΙ. δ᾽ 09. ο 4. 
194. (πα Θά. 5ειρϑὺ ΡΙβἰβίν- 
ἰ.5). --- υἷός, ὑπέρϑυμος 
Θρασυμήδης γ 448. --- Νη- 
ληΐῳ υἷι ΝΝ οι Β21. 

Νηιάδες ν 104. [948]: :ΞΞϑῆι- 
δες νύμφαι, κοῦραι “ιός 
νϑ0ῦ. 

Νήιον, Τίμδοδο 5αἰτιβ, ὑλήεντι 
α 186. 

Νηὶς νύμφη Οἰγγηΐοο πυρβὶ! Ὁ 
9384. -- ΑὈΔΊΡάροα Ζ 22. --- 
ἀμύμων 5’ 444. 

Νηηλεΐδης. αο --Ξ- Νεβίουν, βῈπ. 
Ψ 692. 

Νηλεῦς, ἤος, (Νερίαπὶ ε ΤΎτο 
ἢ. 254). 4 688. 111. 1281 
(6 ΟΠ] ον 46 Ναβίουϊβ, ΟΠ γοσηὶὶ, 
Ῥευιοἰ γτηθηΐ, Ῥεγιιβ Ρ.). 288. 
- δος. 1254. --- ἀμύμονος 
υἱέες δώδεκα “4692. --- ἀντί- 
ἅδεον ο 291. -- κούρης (Ρ εν) 
ο 238. --- μεγάϑυμον ἀγαυ- 



ΙΝΘΌΕΧ. 

ὅτατον ζωόντων ο 2290. “-- 
ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος 
γ 409. --- Πύλον, 6105 πτολίε- 
ὅρον γά. 

Νηληιάδης, αο (Νεβιον). γέρον- 
τος ΘΊΘΟ. 0 8378. --- κλισίην 
Ν. εω «4618. --- Νέστορος οἴ. 
Νέστωρ. 

Νηλήιος ᾿Αντίλοχος Ψ 514. 
- ἕπποι 4897 --- Νέστωρ 
Ψ᾿ 349. δος, Καὶ 18. --- Πυ- 
λον Δ 682. ὃ 689. --- υἷι Νέ- 
στορι Β 20. 

Νημερτής, Νειεῖβ Σ 46. 
Νηρηΐδες, ἄεδο 258. 49.----νοο, 

κασίγνηται Σ᾽ 52. 
Νήρικον, ΟΕΡ ΠΑ] εποπβίαπι π,66- 

ῬΙΓΠδονίε5 ὦ 877, 
Νήριτον, ἰδ οα6 πιοπ5 ν 30], --- 

εἰνοσίφυλλον Β 082. ιν 22 
ἀριπρεπές. 

Νήριτος, [ιἰμδοοπϑὶβ ο 207. 
Νησαίη., Νετεὶβ 2 40. 
Νιύβη, ἀαι. 2606. --- ἠύκομος 

4) 602, 
Νιρεύς, ΟΠδτορὶ ἐχ Ἀρ]αῖα ἢ, Β 

671 54ᾳ. 
Νῖσα, Βοροῖϊδο ἃ., ζαϑέην Β 

ὅ08. 
Νηῖσος ᾿ἀρητιάδης, Αταρμἰποχηὶ 

Ρ.»86η. πϑ996. [ς 419].---Δου- 
λιχιῆα ς 127. 

Νίσυρος, ἴη5}}8, δος, Βθ76. 
Νυοήμων, ῬΗτοηΙὶ ἔ,, ΠΗ Δ οο 515 ὃ 

680. 648. δος. β 386. 
Ννοήμονα Τ,γοῖΐυπι οος, {Π͵|χ65 Εὶ 

678. 
Ννοήμων.---᾿ἀντιλόχοιο ἑταίρῳ 
Ψ 612. 

«Νομέων, Νακίαθ οἱ ΑἸ ΡΒ ΠΙΔΟῊΪ 
Ρ.»γ ὕαν Β 871. 

Νότος Β14δ.895. Γ΄ 10. Πηθ5, 
γ 295. ε295, 3531. μ825.526. 
421. -- θη, μ. 2890. ν 11]. --- 
ἀργεστᾶο “4806. Φ 934, 

Νύμφη. Θόωσα αΠἼΙ. --- (6- 
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ἴγρβο:) ε 158, 196. 280. 
Κίρκη κ 848. --- σεη. ἐν ἂν 
μασι (θαϊγρ5.) ε ὁ. εἰν. α- 
λυψώ.--- Νύμφαι ν 107 (Νὰ- 
ἾΔ465). --- Νυμφάων Υ 8. ξ 
128 (Ὀνεβιϊδα 4.) ν 104 (νηι- 
δ.) εἱ [348]. 9. 211 βωμός. 
-- Νυμφέων͵ μ 818 καλοὶ 
χοροὶ ἠδὲ ϑόωκοι. --- ἀκι, 
ν 800. ὃ5ὅ. ξ 485. --- - ἐυ- 
πλόκαμος ((Ἰγρ50) ε 57. εἰ 
ἀαί. α 86. ε 80. --- ἐυπλό- 
καμοι (ῬΠδοίμαβα οἱ [ᾶηρο- 
ιἴ6 ΗΦΙ1 Βον65 Ρᾶβοιπίμτ) μ 
132. --- κοῦραι Διὸς αἰγιό- 
χοιο ξ105. ν154. --- κρηναῖαι, 
κοῦραι Διῦς, νος, ρ 240. 
νηΐς, νηιάδες Ν. Ἡ, ν-.--- ὁρε- 
στιάδες, κοῦραι “ιὸς αἰγιό- 
χοιο Ζ 420. --- πότνια (Ὁ αἰγ- 
Ρ80) α14. ε149. 

Νύξ, δμήεειρο ϑεῶν ... καὶ 
ἀνδρῶν ΒΞ’ 350. --- ϑοῇ Ξὶ' 
2601. 

Νυυσήιον, ΤὨΗναοΐαθ τποπ5, ἤγά- 
ἅὅεον 2138. 

Ξάνϑον, ῬΗΔοπορὶδ ἔ.» οοο. Ὠϊο- 
τη6 8465 Εἰ 152, 

Ξάνϑος, Δ6Β115 δαπα5, Ροᾶαν- 
8565 ἴ,, 8οο, Π 149. --- νος, Τ' 
400. 420. ----πόδας αἰόλος ἴπ- 
πος Τ᾽ 405. 

Ξάνϑος, Βεοίονίβ δαιυβ, νοῦ. 
[Θ 185.] 

Ξανϑθος, Τι) εἶδ ἥανῖι8 Ζ 172.---- 
δινήεντος Β 877. ἀαὶ. Ε 419, 
--- παρ᾽ ὄχϑας Μ818. 

Ξάνϑος, Ττοῖδε νἱοἶπιιϑ ἔν.» 
βαϑυδινήεντος ὁ ὁόος Φ 1τῦ.-- 
δινήεντος. . ἐυρρεῖος πο- 
ταμοῖο Ξ Ξ 484. Φ 2. [2 693], 
ὉΔῚ βοῖρον ὃν Ζεὺς τέκετο. 
866. Φ΄ 392,.--- μένος ὦ 588. - 
παρ᾽ ὄχϑας Φ 337. --- δοάων 
24. Θὅθ0. 
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Ξάνϑος, ἄου5 Σκάμανδρος Ὁ 
40, Φ 140. δος. Υ 74. 

Ὀγχηστός, Βοροῖδε, ἕερόν, Πο- 
σιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος Βδ06. 

Ὀδίος, ΗΠ σοπαπὶ ἀὺχ Β 8506. 
μέγαν οοο. Αρϑηηθίηηο Ε' 99. 

Ὀδίος Οταξοουιπη Ῥτᾶθοο 1 170. 
Ὀδυσήιος δόμος, ες. ς 859. 
Ὀδυσσεύς, (ΠμΔ ον ῖβ οὐ ἃ πίῖο θδο ἔ. 

1 85 υπίου5 σ 119). -- 4 450. 
Β.972:. 6351. Γ' 210. 18.819. 
1 6057. Καὶ 5818. 4 812. 821. 
Ψ᾽ 725, 727. 108. α 57. 00.200. 
205. 854. β 59. 163. 182. 
399. 842. δ 845. 689. ε 39. 
229.:251...870.:481... 41. 
ῃ 14. 81. 142. 145. 9' 88. 
264. 867. 521. »ν 28. 157. 
9071): δε ϑθε -51 ἈΠ 6}. 9171. 
114. 8523. 520. ο 267. σε.42. 
119. 177. 194. 204. [289.] 
ο 1035. 180, 285. 240. 914. 
8986. 412. 38. ς 66. .100. 
208. 9804, τ 8. 126. 209. 
287. 280. 250... 359... 2382. 
2098, 806. 815. 858. 8388. 
447. 474. 479. δ00. δ560-: 
596. νυ 282. 800. φ 10. 20. 
94. 227, 4090. χ 218. 266. 
202. 400. 498. ψ 18. 67. 
206. [320]. 848. 370. ὦ 154. 
290. 8940. 9592. 448. 501]. -- 
Ὀδυσεύς 41491.801. Ζ30. 
Κὶ 211. 470. 490. 596. 571. 
Δ 885. 4890. Ξ3 20. 980. Τ' 
547... Ψ. Π19;» Ἰθϑον δι 01. 
984. [287.] 340. ε 24. 491. 
ξ 113. 185. 320. ἡ 48. 9' 
92. 581. ν 2206. ξ 152. 167. 
459. 470. 520. 529. ο 176. 
8501. -804. π| 1. 162. 480. 
9 131. 157. 188. 260. 589. 
ς 384. τ 51. 84. 248. 286. 

318. 409 (πολλοῖσιν γὰρ ἔγω- 
γε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω). 
418. 452. ν ὅ. 8582. φ 84. 
129..ὄ 225. ,γ 15. Π:30.01.. 
207. 9906. 581. 406. 409. ψ 
7... 9--108: ὦ ΠΗΘΌΝ 6.58. 
998. 480. δ26:). --- ρεῃ. 
ΤΣ κάρη. ε 297 εἰ 
406 εἱ χ' 147 γούνατα, καὶ 
φίλον ἤτορ. ξ 144 πόϑος. 
ο ὕ22 γέρας. π 84 εὐνή. 139. 
ρ 299 ὃδμώες. 989 δμωσίν. 
522 ξεῖνος πατρώιος. 8.918 
διωωαί. ν᾽ 290 δάμαρτα. φ 
814 μέγα τόξον. χ 221 τοῖσιν 
80. κτήμασιν. 288 σϑένεός τε 
καὶ ἀλκῆς. ω 125 δάμαρτα. 
172 χεῖρας. --- σ6ῃ. 3) 4 138 
γέρας. Γ΄ 224 εἶδος. 4.459 
αἷμα. Ψ 720 ἔς. α 108. 207 
παῖς. 258. εὖ κήδεα. 929. 
ε 18 χειρῶν, ἐξ. ξ 8521.. αἱ 
901. ρ 210 κήρ. 20. τ 2τὸ 
περὶ νόστου. 571 οἴκου. ν 
205. 206 (οἶκος). χ 148 ἐς 
θαλάμους. 810 γούνων. ᾧ 
89 ἐναντίον. ὦ 187. 198 ἀν- 
δρὸς κουριδίου. 416. 440. 
447. --- Ὀδυσσέος. 4491. 
-- ἀαι. 1) 1180. ξ 248. ν 
78. υ 281]. ὦ 809. --- 2) Β 
220. 259. Τ' 3538... χὅ 9560. 
δ29.: δ΄ 7188. δι 91.887: 
898. ἡ 15. ν 88. ξ 70. 864. 
ο 157. π᾿ 159. 452. ᾽ρ 2359. 
τ 581. 4160. φϑι. 195. 197. 
ῳ 208. ὦ 100. 446. --- δοο- 
1) 4 8406. ξ 212. ὃ 144: 
517. ν 117. τ 478. .χ 188. 
258. ὦ 494. 54]. --- 2) Β 
191... Θ᾽ 92... Ζεγ 9 μῶν 2. 
212. 808. δ.254. ε 8806. 
204. ἡ 841. ὃ. 459. ν.124 
151. 8.29. 437. 484. π 119. 

3) ΡΙΘηΐου ἢ.) ἔογπιαιη ,.1“ ἀμ ὶης ἃ τη 5 ρίεπα.,, 2 ἀϊΞξιϊηχῖ, 



ΙΝΘΌΘΕΧ. 

450. ο 8327. ς 8. 326, 880. 
τ θ5. 185. 267. 603. ν᾽ 80. 
165. 177. 257. φ 351. 398. 
χ 56. 355, 337. 401. 479. 
498. ψΨ 40. 8456. ωὠ 116. 
140, 8391, 497. --- Ὀδυσσέα 
9 801. --- Ὀδυσῆ τ 136. --- 
νοῦ: Ὁ ΜΚ 101: Ὁ» 418. 9 
209. --- 2) 1846. 5 104. 
. 517. κα 64. 878. 1 368, 
ΑΔ4. μ 2790. ν 4. χ 220. 
912, ἐμ, - ἀγακλυτόν ϑ' 
502. --- ἀμύμονος 2) β 225 
(ἑταῖρος ̓ Μεπίον). δ ϑπ 
100 παῖς. 9 106. τ 304. 
Δοῦ ἀντιϑέοιο ὠτειλήν. υ 
209. 231. φ 99. --- ἄνακτα 
2) δαΐφρονα. ποικιλομήτην 
γ 108. --- ἀντιϑέοιο 1) ὃ 
Ἴ41] γόνον. τ 4Δ0ῦ. ἀντιϑέου 
2)0υ 869. φ 254. ἀαὶ. 2) Δ 
1105 ἡ 51 ΡῚ ξ 9391. ν 
120. χ 29]. -- Διὶ μῆτιν 
ἀτάλαντος 1) Β 636. δεο. 
2) ΒΊ69. 407. Καὶ 137. --- 
δαΐφρονι 2) ἃ 48. φ 3228. 
879. δοο. 2) δαΐ, ποικιλομή- 
τὴν ΔΛ 482. α 88. γ16θ8. ἡ 
108.(. γ 115. 202. 281. “-- 
διέφιλος 2) Καὶ 527. δος, 2).Λ4 
419. 473. --- διογενής 2) Καὶ 
840, β 852. 8606. ε 587. 98. 
οΑ85. ς 312 πολύμητις. ψ 
906. --- δος 1) 4. 145. Β 244, 
Γ' 20ῦ. 814. Ε 669. 679. Η 
108. 1109. 192. 223. Καὶ 400. 
“4. 449. 167. Τ' 48. 141, 910. 
Ψ' 709, 765. α 196. 3596. 598. 
β21. 96. γ1921. 126. ε269, 
ΥΩ: 217. ΦΡΗ͂ Σὰ 
ῃ 21. 280. 381, 494. νϑ0. 
συ 7 ἘΞ 6. 40} 0 
Ἐπ 17. ἘΝ ΘΕ. 
225. 480. νυ]. 92. 104. 120. 
φ388. 190. χ81. Ψ 131. 241. 
424, 482. ---- δόμον 2) ὃ 674. 

447 

π᾿ 828. 407. δόμων ὦ 416. --- 
δουρικλυτός 2) Δ 806. 401. 
6601. Π 26. --- δύστηνος 1) ε 
430.-- δῶμα δ΄ 115. ραν. β259. 
5904. δ᾽ 799. ο 8518. ρ280. 264. 
402. ς 417. υ122. 248, 298. 
920. χ 498. -- ἐσθλός 1)β71. 
γ 98. δ 328. --- ἑταῖρος 2) 
(Μεπίου) β5255. ““εύκον Οδυσ- 
σέος . : ἑταῖρον 4 491]. --- 
Δ είοιο 1) Β 985.1218, 4806. 
β.298. 394. γ 398. δ᾽682. 799. 
ε 11. 198. [ο 68]. 518. 347. 
004. π 8. ρο 8. 280. 402. 
ς 417. υ 3248. 283. 298. τὰ 
φ 74. 189. 482. ὦ [9]. 
ϑείοιο 2) Καὶ 248. ἃ θῦ. - 
ϑείου β 259. φ 2244. -- ὁ ϑρα- 
σύς 1) 4860. --- ᾿Ιϑακήσιος 
2) β 246. χ 45. --- κλυτόν 
2) ὦ 409. --- κυδαλέμοιο 
1).γ 219. χ 89. -- Μαερ- 
τιάδης Υ. π. ν. -- μεγαϑυ- 
μου 1) φαίδιμον υἷόν ο 2. ---- 
μεγαλήτορος 1) δ 143 υἷι. 
αι. 1) Ε' 674. ε 238. ξ 14. 
2 9. ἃ00. 8 81. 1490. ψ 158. 
- μεγάροιο 1) δ' θ25:- 0 
167. μεγάρων ὦ 440. ἄδαί. 
9420. ν 317. ρ 4. ὦ 187. --- 
μῆτις 1) β 279. --- μεγαπή- 
τεὶ νηὶ μελαίνῃ 1) Θ 22). 
“8: νῆας “806. ---- νεῖκος 
1) καὶ ᾿ἀχιλῆος 9' ΤΌ. --- οἷ- 
κος 2) 6υ 2θὅ. ρσεη. τ 57]. 
00. 1) β 298. --- παῖδ᾽ 2)»ν 
440. - Πηνελόπειαν 1) πα- 
ράποιτιν φ 158. -- ὦ 2) πο- 
λύαινε, δόλων τ᾽ ἠδὲ πο- 
γοιὸ Δ 430. --- πολύαιν᾽ 
2) μέγα κῦδος ᾿ἀχαιῶν 1 
679. Καὶ 844. μ 184. --- πο- 
λύυμητις 1) 4 311. 440. Γ 
210. 268. 4 3290. 849. Καὶ 148. 
382. 400. 423. 488. δῦ4. ΚΞ 
82. Τ΄154..2315. 7090. 755. 
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β118. δ᾽ 168. ε 214. ἡ 307. 
240. 802. 9. 152. 165. 412. 
408. 474. 480. ε 1. .λ 8354. 
517. ν 811. 3582. 416. ἕ 191. 
8500. 489. ο 880. π 20]. ρ 
16. 192. 859. 458. ς 14. 51. 
124. 812. 887. 866, τ4]. 70. 
106. 1604. 220. 261. 885. 982. 
499. δὅ84. ὅ82. δὅ8δ. νυ 86. 
108. 188. 226. φ΄274. 404. 
χἹΊ,. 84. 00. 106. 170. 320. 
571. 9590. 480. 490. ψ 129. 
247. 209. ὦ 802. 980. 956. 
406. --- “αερτιάδης πολύμη- 
τις 1) Γ' 200. --- πολυμήχανε 
1) ὦ 192 (ὅλ βιε. Παέρταο παι). 
-- Διογενὲς “Ἰαερτιάδη πο- 
λυμήχαν᾽ 1) ν. “αερτιάδης. 
- πολύτλας δῖος 1) Θ 97. 
1016. Καὶ 348. Ὁ 720. 778. 
ε171. 854. 480, ξ1. 2490. η 1. 
189. 139. 177. 829, 944. ὃ' 
199. 440. ν 300. 858. ξ 148. 
ο 840. π 90. 186. 295: 258. 
206. ρ 280. ὅ00. ς 90. 2381. τ 
102. φ 414. χ 191 υἱὸς 4α- 
ἕρταο. 261. ψ 111. ὦ 176. 
252. 8548. 490. 504. 597. -- 
πολύτροπος 1) κ 380. --- πο- 
λύφρονα 2) ἕ 424. υ 289. 
9529, φ 204. --- πτολίπορϑος 
1) Β 278. Καὶ 368. 3 8. π.443. 
χ 289. ἀδί. 1) ξ 447. ἀοο. 1) ς 
ζ06. ω 119. --- πτολιπόρϑιον 
1) ε 804. 580. --- ταλασίφρο- 
νος 1).4 460. α 87. 129. γ 
84. ὃ 241. 270. ε 3]. ΟΝ 
114, 292 κύων άργος. 510. ς 
911. - ὁ τλήμων 2) Καὶ 291. 
498. -- μέγα τόξον 1) φ 74. 
914, --υἱὸς “αέρταο χ 191. 
υἱὸν Παέρτεω 1) ὅ04. 581]. 
--δνσσῆος φίλος υἷος β 2. 
90. 415. γ 04, 8352. [ξ 51. 
ο ὅ9. [08.] 587. δ84. π 48. 
9 8. υ 283. ῳφ 4582. δ... Υ 

ΙΝΘΕΧ. 

998, --- φαΐδιμε 1) κ 203. 1 
100. 202. 488. 82. 

Ὀϑρυονεύς, ΤτοϊΔΠΟΡα πὶ 50 οἷα 5 
Ν ΤΊ2. --- Καβησόϑεν ἐόντα 
Ν 868. --- νου. Ν᾽ 874. δὰπιὶ 
οοο. ΤΔοτηθποαβΝ 570. 

Οἰδιπόδης, αο; β6π. Ψ' θ79. --- 
μητέρα Οἷἰ. Ἐπικάστην λ 
271. 

Ὀικλῆς, ἈΒΠΡΠΔ115 ἢ.) ΑἸπρΒἷᾶ- 
γαὶ Ρ. --- ΠΟη, ἴῃ ---ξτης ὁ 
244. -- μεγάϑυμον ο 343. 

Ὀιλεύς, ῆος, 7815 Εν εχ Ενὶο- 
Ῥίά6 Μϑάομῃιβ Ρ:, Ν᾿ 60...9 
386. ---Ονόϑος υἱὸς Ὁ. ϑείοιο 
(Δ6άοη) Ν' 694. Ο 383. -- 
πτολιπόρϑῳ Β΄Ἴ28. --Ὀ. νό- 
ὅος υἷός Β 127. --- Οιλῆος 
ταχὺς “«ἴας ν. “ΐζας. 

Ὀιλῆα, ΒΙεπουὶβ ἑταῖρον πλή- 
ξιππον οοο. Ασϑιηθηποι «98. 

Ὀιλιάδης (Ἀ͵αχ) Ν᾽ 208. Ψ' 
759. --- δοο. 868. -- 4ἴας 
Π 880. -- δουρικλυτός Εἰ 
446. --- μεγαλήτορι Ν᾽ 112. 

Οἰνεΐδης, αο (Τγάθυ5). --- ἔκ- 
γονος δαΐφρονος ΒΕ 818. 
--- πάις [1 4917.] 

Οἰνεύς, ῆος, Ῥοτίμεὶ ἢ. Ξ 117. 
Ζ 219. 1 58. --- ἀλωήν 1 
640. --- γέρων ἱππηλάτα "Δ 
581. -- δῖος Ζ.218. --- ἴπ- 
πότα ἘΞ 117. --- μεγαλήτορες 
υἱέες Β 641. --- υἷὸς Οἰνῆος 
Μελέαγρος 1 548. 

Οἰνόμαον οοο. Ηδοῖον Ε' Τ06. 
Οἰνόμαος, Ττοίϊδπυδ, 8οο. ΠΙ͂ 

140. Ν᾿ ὅ06 οοοἰαϊίαν. 
Οἰνοπίδης" Ἕλενος, 8οο. Ε' 107. 
Οἴνοψ, οπος υἷος --Ξ: “ειώδης 

φ 144. 
Οἴτυλος, 1,ἀοομῖδο ΟΡΡ., 8ςο. Β 
80. 

Οἰχαλίη, Μοββθηΐϊδθ τι., πολεν 
Εὐρύτου Β 780. --- Οἰχαλίη- 
ἅεν Β ὅ96. 



ΙΝΘΕΧ. 

Οἰχαλιεύς Υ. Εὔρυτος. 
Ὀλιξωῶν. ὦνος, ΡΠοοἰοίαο ἀγ08, 

- τρηχεῖαν ΒΤΙ1. 
Ὀλοοσσών, ὄνος, Τμοδβαιῖδο 

αγθ5, λευκήν Β 739. 
Ὀλυμπιάδες μοῦσαι Β 491. 
Ὀλύμπιος --Ξ Φαρρίίετ 4 888. 

589. Β 809. 4 100. Ζ 282. 
Θ 3385. Ν 88. Στὸ. Χ' 180. 
2, 140. 175. ὃ 122. ψ140. 
- νοο. Ο 8575. Τ 108. α θύ0. 
-- Ὀλύμπιοι 4399. Ὑ 47. -- 
ἄγγελος (15) ὦ 194. ---ἀστε- 
ροπητής 4 580. --- δώματα 
4.18. Β13. 80. 67. 484. Ε 
388. 4 217. Ξ 808. Ο 118. 
Π.112. γ 8517. υτὸ. ψΊΘ6Τ7. 
- Ζεύς 4 388 εἰ ν. ἢ. ν. δι 
Ὀλύμπιος. 

Ὄλυμπος, ταομ5; ρεη. 4715. Σ 
167. ---- ἀεί. 4. 506. Ε 8771. 
Θ 451. Καὶ 462. 2 429. } 518. 
π-- δος. 4. 494. 580. Γ 4071. 
Ἑ 860. 404. 890. Θ456. Ν 
608. Ο 136. Φ 508. 518. 2 
ἈΡ7. Φ 240..9 381. μ.387. 
ξ 894. ς 180. τ 43. Ὃ 55. -- 
ἀγάννιφον 4.425. Σ' 186. --- 
αἰγλήεντος 4532. Ν᾿ 2435.0 
108. --- αἰπύν Ο 84. --- ϑεῶν 
ἕδος, αἰπύν Ἐ 367. 868. --- 
ἄκρῳ Ν᾿ ὅ28.-- μακρὸς Ο193. 
ἃος..4. 402. Β48. Ε 3908. Θ 
199. 410. Ο 21. 79. Σ᾽ 142. 
Ὦ, 4608. 694. κ907. ο48.υ 
75. ὦ 351. --- μέγας Θ 448. 

Οὔλυμπος Ἑ πὸ0. Θ 394. --- 
56η. ἴῃ ονὸ Η 25. 95. “Ξ 154. 
Π93. Υ 125. ἴῃ οὐ ἐξὶ 298. 
909. Π 864. --- ἀαἰ. ὦ 889 
[2 315.1] --- ἀοο. 4.497. ΤΊ28. 
- Οὔλυμπόνδε 4. 221. 394. 
425. Θ 12. 4389. Ο138. Σ 
146. 148. Υ142. ᾧ 438. 2 
104. ξ 42. --- ἕδος Ο.οιο. 2 
144. -- χαρήνων 444. 167. 
ἨοιπεΥ. 

Ὀρέστης, 
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4174. Η19. ΧΊΒ1. 5,121. 
α102. ὦ 488. το νιφόεντος 
Σ 616. -- “ἀκροτάτῃ πορυφῇ 
πολυδειράδος 4.499. ΕΒ 704. 
Θ΄. -- πολυπτύχου ΘΑΙ1. 
8.8. --- πτυχέ Υ 22. πτύχας 
ΜΤΊ. --- δίον Θ. 35. ΒΞ 325. 
114. 

Ὄνειρος Β 10. --- ϑεῖος Β 22. 
586. -- οὐλον Β 0. νοο. ΕΒ 8. 
--- Ὀνείρων δῆμος ὦ 12. 

Ὁνητορίδης Φροντις, 60. γ 

282. 
Ὀνήτωρ, 7ονἱβ Ιάδοὶ βαροῦᾶοβ, 

Ὄ.ορος υἷον --Ξ- Τιλοροόποπ Π 
6004. 

Ὀπίτην οοο. Ηεοίον «4901, 
Ὀπόεις, ἔντος, ΤιΘΟΓΟΤΌΤ ἃ.» 

βοῃ. ΦΨ' 86 (01 Παθὶιαὶ Μεποο- 
15). --- δοό. Β 58]. Σ᾽ 826. 

Ὀρέσβιον οες. Ἡφοίογ Ε 707. 
Ὀρέστην πλήξιππον οὐο. ἢε- 

εἴον Εὶ 705, 
Αραγηθτηποπὶβ ἢ, ὃ 

5840. --- ρεη. ἃ 40. --- ἀαΐ, 1 
142. 284. - Ζγαμεμνονίδης 
τηλεκλυτός ἃ 80 (Δερ᾽δέναπι 
ο66.). --- δῖος α 298. γ 806. 
λ401. 

Ὀρέστης, Ττοΐαπυβ, απδίη ὁ66. 
Ιμροπίριιβ, δοο, Π 199. 193. 

Ὀρεστιάδες Νύμφαι 2 420. 
Ὀρϑαῖος, Ττοΐδπαβ, δος. ΝΊ9Ι. 
Ὄρϑη, ἸὙποββδῆδε α., 8θο. Β 

199. 
Ὀρμενέδης Ν. ᾿μύντωρ. Κτή- 

σιος. 
Ὀρμένιον, ὙΠοΒ5α]ἶαθ τι.) 806. 

Β 734. 
Ὄρμενον, Ἰτοοτη οοο. Τοποον Θ᾽ 

214. 
Ὄρμενον, εαἰΐαπι Ττοἠδητι πὶ ὁ6ο, 

ῬοΙγροθίεβ Μ 181. 
Ὀρνειαί, Ατρο δ ἃ., ὅσος, Β 

ΟἿΊ. 
Ὀρσίλοχος, ΑἸἹΡΒεὶ ἢ. Ε 541. -- 

29 
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δοο. Εἰ 546. --- Ὀρσιλόχοιο 
υἷός τ: ὌϊοοΙ 658 γ 489. ο 187. 

Ὀροσίλοχος, Ῥῖοο}}8 ἴ., ῬΗΘΡΆθι8, 
Ῥγδθοθάθη 5 πΘΡοῸΒ ΒΕ ὅ49. --- 
800. Εἰ ὅ42. 

Ὀρσίλοχον, Τἀοπιεπεὶ ἔ., πόδας 
ὦπκῦν ὉἸΙΧ 65. ἃ 86 πθοδίυτῃ ἢπ- 
δοῖεν 200. 

Ὀρσίλοχος. Μεββεηΐυβ, δαΐφρο- 
ψος ἐν οἴκῳ ὕΠ|χ65 εἱ Τρμϊτιβ 
ἀϊνουβαὶ ῳ 10. 

Ὀρσίλοχον οοο. Τϑιοεν Θ 274. 
Ὀρτυγίη τ Ῥεῖιβ, καϑύπερ- 

ἅδεν ---ἣς δαηὶ τροπαὶ ἠελί- 
οιο ὁ 404. --- ἐν Ὁ. Αὐτοτᾶ 
Οὐϊόποῖη οοο. 8 128, 

Ὀρχομενός, Ατοδᾶϊδε α., πολύ- 
μηλον Β 005. 

Ὀρχομενός, Βοεδοίϊδε τι., αὶ, 1 
469. --- ἀοο. 1981. - ἦν Μι- 
νυηΐῳ τερπαὶ Απηρμΐοι λ 284, 
- Μινύειον Β 511. 

Ὄσσα ΒΕ 98 Διὸς ἄγγελος. ὦ 
4138 ἄγγελος. 

Ὄσσα, ὙΠεΒβα]ῖαθ πιοη5, ἀδί. οἱ 
δος. [1 315. 

Ὄτρεύς, ἢος, Ῥμγγραπι ἀἰιχ, 
σοη. ΤΠ 180. 

Ὀτρυντεΐδης --Ξ Ἰφιτέων γοο. 
Υ'.889. --- «οο. Ὁ. Ἰφ. Ὑ 
889. 

Ὀτρυντεῦς, ῆος., ΤρΗΪΙΟὨΪ8 Ρ.; 
πτολιπόρϑῳ Υ 8384. 

Οὐπαλέγων, ΤΥοΐϊαπιβ 1 148, 
Οὔλυμπος ὟΝ. Ξιρτα ροβὶ Ὄλυμ- 

πος. 
Οὐρανίωνες 2, 547. --- σεη. Εὶ 

8719. 8908. Φ 275. δ09. 
ϑεοί 44 5610. Ῥ 195. 2,612. 
ῃ 342. ι15. ν 41. 

Οὐρανὸς εὐρύς, ρον αθτῃ ἴανα- 
τὰν, Ο 86. ε 184. --- μέγαν 
4 497. 

Οὕτις, ρεγβοπαίυβ {Π͵|κὸ5 ε 8606. 
408. 4δῦ. 460 οὐτιδανός. --- 
80ο, ν 866, 569. 

ΙΝΘΈΕΧ. 

Ὀρφελέστην, Ττοϊδῃθτῃ οοο. Τοὺ- 
ΟΡ Θ 214. 

Ὀφελέστην, Ῥάδοπομι οοο. 6 }}}}- 
165 Φ 210. 

Ὀφέλτιον οὐος, Ἡθοῖον «4 802. 
Ὀφέλτιον οφο, Εν γαὶας Ζ 20. 
Ὀχήσιος, ἈδίοϊαΒ, ΡεΡμδπιῖβ5 

Ρ.) δ6ῃ. Ε' 848. 

Παιήων, ἀδοναπι ταθαϊοιβ Εὶ 
401. 900.. --- δοο. Ἐ 899. 
- Παιήονος γενέϑλης 5απὶ 
ΑΘΡΎΡΙ ΔΙ πιθα]οὶ δ᾽ 292. 

Παιονίη, ἐριβώλακος Ῥ 850. --- 
ἐριβώλου Φ 154, 

Παιονίδης ᾿Αγάστροφος, 800. 4 
890. --- δουρικλυτόν 4 808. 

Παισός, ὉΓῸ5 δὰ Ρτοροπί! ἀθπὶ 5ἷ- 
ἰα, ἐνέ Εἰ 612. ν. παισος. 

Παίονες ΠῚ 291. δος. Φ 211. --- 
ἀγκυλότοξοι Κὶ 428. δος. Β 
848. --- ἄνδρας δολιχεγχέας 
Φ 155. -- - ἱπποκορυστάς Π 
287. Φ 205. 

Παλλὰς ᾿4Αϑηναίη Καὶ 215. 4 
488, [0 0614. ὃ 828. ν 100. 
252. 871. [π298.] ὦ 547. --- 
800. “4 200. γ 42. ν 800. 

Παλλὰς ᾿4ϑήνη Α4 400. 4 78. 
541. Ε1. 61. 121. 256. 840. 
850. Ζ 811. Καὶ 245. 295. Σ' 
“1΄...811:.516. ὉΠ ληϑϑι δ: 
814, ᾧΦ 200. 408. Χὶ' 270. 
2710.. Ψ 711: αὐ 9. 2352. 
8327. β 405. γ29. 22). 388. 
[δ᾽ 289.] ξ 288. 828. ἡ 81. 9' 
Ἵ. [λ}847.] Ο1. τ 88. υ 845. 
[ψ 100. ὠ ὅ20. --- δοο. Εὶ 

510. 
Πάλμυς, ἀυχ Ἰτοΐδπ., δοο. Ν 

792. 
Πάμμων, Ῥυϊατηὶ ἔ., ἀοο. “ὼ 250. 
“Παναχαιοί, αταροὶ πηϊγοῦβὶ ἃ 

289. ἕξ 369, ὦ 52. --- δοο. 1 
801. --- ἀριστῆες Πιῶν Η 
73.159. εκ 1.866. .1 1931 Β 
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404 γέροντας. νος. Η 327. Παρρασίη, ᾿Αγοδαϊδα τι., 860. Β 
θ08. 980. Φ' 2806: 

Πανδαρέου κούρη, ᾿δηδῶν τ Πασιϑέη, χαρίτων μία ὁπλο- 
518. --- κοῦραι ἃ ν6Π118 Γαρίαθ 
υ θ6. 

Πάνδαρος, Τιγοδοηὶβ ἔ. Εὶ 190. 
(95). --- νος. Ε 171. -- ἂν- 
τίϑεον 4 88, Ε 1θ8. --- τό- 
ἕξων εὖ εἰδώς Ἐ 246. --- υἱὸς 
“Μυκάονος Β827. Ε 3240. (οεο. 
ἃ Ὀίοπηθᾶς Εἰ 394 544.). 

Πανδίων, ἀταδουβ 372. 
Πάνδοκον Αἴᾶχ νυἹπογαί Δ 490. 
Πανέλληνες, ἀοςο. Β 580. 
Πανϑοΐδης τΞΞ ἘᾺΡΠοΥΡαΒ, τεύ- 

χεα ῬΊΟ. --- Εὔφορβος Υ. 
᾿ς ἦν; 

Πανϑοΐδης --Ξ Ῥοϊγᾶαπιαβ, με- 
γαϑύμου ΚΞ 4984. “ Πουλυδώ- 
μαςν. Πουλ. ---- 

Πάνϑοος, Ττοΐαπι, ΡΗτοπίἀ 8 
τηϑτϊίι5, Π.ὅ ὼ Ρ ἴ0. -- 860. 
Τ' 146. --- Π1.ὃου υἷος Ρ9 
(ἐυμμελέης --Ξ- ἙπΡΠοΥΡΙ5). 
806. Ο 522 (ΞΞ Ροϊγάατηδη- 
ἴοι). Ῥ 89 (ΕΌρμιοτ".) --- 
υἷες Ῥ23. 

Πανοπεύς, ῆος, Ῥῃοοϊα 8 ορρ., 
δος. Β 520. --- καλλιχόρου 1 
081. --- κλειτῷ Ρ 907. 

Πανοπεύς, ῆος υἱός -Ξ- Ξ-- Ἐπειός 
Ψ θθῦ. 

Πανόπη, Νογοῖβ Σ᾽ 40. 
Παρϑένιος ποταμός, ῬΑρμ]α- 

50ῃ.; 806. Βὶ 854. 
Πάρις Γ' 487. Ζ δ03. Μ 93. 
Ν 6000. Ο 341 (οεο. εῖϊο- 
ομαπ). Α΄ 859. --- δος. Ζ 280. 
Ν 4900. 2. 249. --- “Πάριος 
κλῆρος Γ΄ 895. ---α υἱὸς Πριά- 
μοιο 2 512. ---πῸἸῸ ῊΥ. ᾿Δλέξαν- 
δρος. 

Παρνησός, τηοη5, ρ6η. τ 432. 
- ἀδι. ὦ 8392.  ἽΠαρνησόν. 
δὲτ 994 νεπαηδὶ οαι58α ΠΠ᾿ΧῸ5 
Ῥτιοΐθοίῃβ οβί. 411. 466. φ 220. 

τεράων, ἃοο. “5 [269]. 276. 
Πάτροκλος, ἤος, οιο, ου. --- 

ῃοπη. Α΄ 845. 1190. 198. 205. 
216. θ68. 606. 4 6106. 6471. 
807. Ο 890. Π 2. 130. 219. 
208. 284. 29]. 3572. 577. 594. 
427. 400. 4098. 480. 684. 
703. 710. 738. 7603. 789. 816. 
ΡΩ. Σ᾽ 20. 28. ΦΊΟΤ. Χὶ 587. 
ΜΙ 211. 800. γ 110. --- βξη. 
ἴῃ ἤος ΠῚ 554. λ 468. ὦ 16 εἰ 
Ἰηἴνα (δειλοῖο). --- ἃοο. ἰπ ἤα 
Π|125. Χὶ 331 οἱ ς. ἑταῖρον, 
μεγάϑυμον. ---- νοῦ. ἴη ξ Π 
Ὥ, 099. 104. 859 οἱ ο. διογε- 
νές, ἱππεῦ, ἱπποκέλευϑε. --- 
δειλοῖο Ῥ ΟΤΟ. Ψ' θὅ. 108. 
221. --- διογενές 4 887. Δ 
829. Π 49. 126. 1707. 
(Α6}11115) ἑταῖρον Δ θ02. --- 
ἱππεῦ Π|20. 144. 812. 8483. 
- ἱπποκέλευϑε 1126. 584. 
839. --- μεγάϑυμον Π 818. 
-- Πατρόκλοιο Θ 470. 
ΡΊ13. 120. 182. 240. 665. Σ 
195. --- Πιου Σ᾽ 1Ι. --- Πιῳ 
1020. Π| 490. 843. 581. 724. 
192..ὄ Ρὶ 0. 80. 286. 858. 400. 
548. 564. 5674. Σ' 102. Τ' 4. 
38. Ψ' 126. 7706. --- Πιον 1 
201. 220. Ο'θδὶ Θ’ ΒΘ. Ῥ15. 
92. 1258. 159... 229. 255. 341. 
402. Σ᾽ 151. 179. 232. 515. 
340. 85ὅ. 451. Τ' 283. 802. 
4038. Φ΄ 100. Ψ' 9. 45. 134. 
3. 512. 575. ὦ 79. --- Π.ε 
Π΄Ί11. 80. 787. 880. Σ᾽ 888. 
Τ' 287 μοι δειλῇ πλεῖστον 
κεχαρισμένε ϑυμῷ (Βυϊϑοῖ5 
αἷϊ), Ψ' 10. 179. 592. 
ἀμύμονος Ῥ΄ 10. 979. 
ἁδροτῆτά τε καὶ μένος ἠύ 
9 6. --- ἀτάλαντος Ἄρηι Π 

20} 

-- 
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184. --- βέην Ρ 187. Χ' 538. 
--- διέφιλε 4611.-- φίλος... 
ἑταῖρος ὩΣ 81. 800. 1 220. 
Ο θὅ. ἑοῦ ἑτάροιο ον περὶ 
σἭμοι “), τῦδ. -- ἥρωι Π1387. 
Ρ τοῦ, Ψ', 151. .741]. --- με- 
γαλήτορος Ρ 299. ἀΔ᾽. Π 
957. --- ενοιτιάδης Π΄θ0. 
Π.οιο ῆεν.δαο ΠῚ 420. 484. 
452, 854. Σ' 95. Φ28. Ψ 
289. ὦ 77. Μενιεῶ Π.ῆος 
Π ὅδ4 εἰ Π.οιο Σ 9. -- 
ὥεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος 
Ρ 4771. --πυρὴ Πιου Ψ 192. 
- Πιοιο τάφου Ψ 619. -- 
φόνῳ Πιου Π θ47. Ποιὸ 
φόνον 800. Φ 184. -- ἰσό- 
ὅϑεος φώς ΔΑ θ44. -- Ποῦ 
χερσί Π 699. --- Π. ου ὦμον 
ἀριστερόν, Π 418. ὦμοιιν τὰ 
412. - ὥριστος ᾿Δχαιῶν Ρ 
690. ---τ᾿ν. “ἰακίδης. 

Παφλαγόνες, σεη. Β 851. -- 
αὶ. Ν᾽ 66]. - μεγαϑύμων 
Έ 517. --- μεγαλήτορες Ν 656. 

Πάφος, Ογρεὶ α. οατῃ Ὑ ἘΠ οΥἰ5 δ8- 
οὐὸ ὃ 869. 

Πειραΐδης, αο, Πτολεμαῖος, 
βεη. 2 228. 

Πείραιος. ΤεΙοιηδοῆὶ 50648|15, 
Αλυτέδης ο 544. 9 ἯΙ. 185--- 
86.. 0. 539 πιστὸν ἕταϊζρον. 
ο ὅ5. υ 872. --- νος. ο 840 
ἈΚλυτίδη. ο 78. 

Πείρεως, Π.εω υἱόν --- Βμϊ- 
στηιτῃ Ὑ᾽ 484. οἵ. Πείροος. 

Πειρίϑοος, ,2ον!β 6Χ [χίοηὶβ 
Χο ἔ. ξ΄ 818. Γαρῖμα 17 
129. -- σεη, δόμον κάτα ῳ 
298. -- ἄαι. Β ἼΔ42. -- δοο. Α 
209. [2 631.1 --- μεγαϑύμου 
φ 396. --- ϑεόφιν μήστωρ᾽ 
ἀτάλαντον δὲ ΒΞ 918. --- Πολυ- 
ποΐτης, αἷὸς Π.όοιο Β 141. 
ἊΝ Πιόου Μ 182. δος. ΜΙ 
29 

ΙΝΘΕΧ. 

Πείροος 4] 528 (οο0. ἃ ΤΠοδηίθ). 
[087.1 εἴ. Πεέρεως. --- Ἰα- 
βρασίδης, Θρῃκῶν ἀγός Ζ 
520 (Ρίοτγεπι ο66.). --- ἥρως 
Β 844. 

Πείσανδρον, Απεπδομὶ ἔ,, ο6ο. 
Αραπιϑίημο «1 122, 148. 

Πείσανδρος... Ττοϊαπα5 ΓΝ 601. 
600. ἀδἱ, 611. (οςο. ἃ Μεποῖδο 
619.) 

Πείσανδρος, δοιαὶ! ἔ,, Μγυ- 
τη ἀοπατῃ ἀὰκχ {1 198. 

Πείσανδρος, Πολυκτορίδης, 
ῬεπθΙορα5 ρύοουβ Κα 2495. -- 
Θ6π, ς 299. --- 8οο. χ 2608 διπο 
οοο. ΡμΙ]οειία5. 

Πεισηνορίδης 'ῳψ, σεη. α 420. 
β847. υ 148. 

Πεισήνωρ, ορος υἷον --- ΟἸ᾿ταπὶ 
Ο 445. 

Πεισήνωρ, κῆρυξ Ππδορπδὶβ β 
38. --- 2) Ορῖϑ Ρ. νυ. Ὧψ. 

Πεισίστρατος. Νεβίοτϊ5 ἔ., ἐυμ- 
μελίην, γ 400 (ΘΠ θεπι). -- 
ἥρως γ 415. ὁ 131. ---Ὁ Νε- 
στορίδης γ 80. 482. ὃ 195. 
ο 48. 166. νου. ὁ. 46. --- ὅρ- 
χαμος ἀνδρῶν γ 454, 482. 
δοο. γ 400. 

Πελάγων, ϑατρεάοῃϊβ βοοῖιβ, 
ἴἔφϑιμος ΕΒ 695, 

Πελάγων, οντος, ῬΥΠΙουπιαι ἄτιχ 
500 Νοβίουε, μέγαν 4] 295. 

Πελασγικὸν "Ἄργος Β 68ιΙ. -- 
Ζεῦ ἄνα Π.έ Π 288. 

Πελαοσγός. --- Λἤϑοιο Β 848, 
Ῥ 288, --- δῖοι Καὶ 429 (Ττοῖα- 
ΠΟΙΌΠ. 50011). τ 177 (τείας 
1π58]86). --- φῦλα ἐγχεσιμώ- 
ρῶν ἴπ Αβἴᾶταΐποῦα 8ἃρ. [μ8υ}5- 
βᾶτῃ Β 840. 

Πελίης, αο (Νερίαμϊ 6 Τγτο ἴ., 
ΝεΙοὶ ἔνγαίεσ ἃ 254.) 1 256 
(Φο]οἱ Ππαριϊδη5). --- 806. ἀ 
954. --- Ἄλκηστις Π.αο ϑυ- 
γατρῶν εἶδος ἀρίστη Β Τ1ῦ. 
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Πελλήνη, ΑΑραπιθιηποῦΐϊβ ἃ. 
Αοἤδθᾶ, δος, Β 574. 

Πέλοψ Β 105. --- πληξίππω Β 
104. 

Περαιβοί Β 149. 
Πέργαμος, [ΠῚ ἀτχ. “86ῃ. 4.508. 
Η21. --- αος, 2. 700. - ἄκρης 
Ζ 512. ἀαι. Εἰ 4θ0. --- ἰερῇ 
Ε 446. 

Περγασίδης 4ηικόων, 8.ο. Ε 
ὅ80. 

Περίβοια, Αςοπββαπιθπὶ ἔ,, ΡΕ6- 
ΘΟΠΪΒ5 τῇ, Φ΄Ί42. 

Περέβοια, Ἑπτγγηποάοηίβ ἔ., ἃ 
Νερίυπο ΝδΌβΙ ΠΟΙ πὶ. ἢ ὅ7. 

ἐξ μμῖν εος υἱῷ Βώρῳ Π 

πορμήνμενῶς, Νεϊεὶ ε Ὁμοῦ ς 
ἔς, Ναβίουῖβ ἵγαΐ,, ἀγέρωχον 1 
286. 

Περιμήδης,εος υἱόν(βομοᾶίαπι) 
Ο 515 

Περιμήδης, ὉΠ1χὶ5 Ξο84115 1 28. 
μ 195. 

Πέριμον Μεγάδην οες. Ραϊτο- 
οἷα Π695. 

Περίφας, αντος, Αείο]ι5, ΘοΠε- 
511 ἔ., πελώριον Εἰ 842. 847 
(οοο. ̓ Μαγ5). 

Περίφας, κήρυκ Ἠπυτίδῃ Ῥ 
829. 

Περιφήτην οὐος. Τοῦσον ἐξ 5158. 
Περιφήτην Μυκηναῖον, 0ο- 

φτοεῖ ἢ, Ἐσγυβίμεϊ πυποίππι, 
Ηδεοίοτ Ἰπίουῦ, Ο 638. 

Περκώσιος Υ. ΜΜέροψ. Πιδύ- 
της. (Ἀἀτεβίο05). 

Περκώτη, Ὑτοδάϊβ ἃ., ἀαὶ. Δ 
229. Ο 548. --- δος. 8885. 

Περσεύς, Παηδε65 ἔ,, πάντων 
ἀριδείκετον ἀνδρῶν Ξὶ δΞ 820. 

Περσεύς, Νεβιοτῖβ ἔ, γ414. 444. 
Περσεφόνεια κ 494. --- β6π. 

5609 ἀχτή τε λάχεια καὶ ἄλ- 
σεξα. -- -ἀγαυή λ 218. 220. 
685. --- ἁγνή λ 886. --- ἐπαι- 
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νή 1.451. 5600. σεη. κ 401 δό- 
μους εἰ 5604. ἀδί. κα 534. 1 47. 
- Διὸς ϑυγάτηρ 1 9171. 

Πέρση. Οεοαμὶ ἔ,, παθῖῖ Βεϊῖο, 
δεη, κ139, 

Περσηιάδης, αοΟὟ. Σϑένελος. 
Πετεών, ὥνος. Βοθοῖίδε ἃι., δος. 

ΒΌ00. 
π᾿ ας ὥουϊός -ΞΞ ἹΜενεσϑεύς, 

4. ν. -- διοτρεφέος υἷός 4 
998, Μ| 855. 

Πήδαιον, Ττοαᾶϊς [ο6., 80 ἴπ|- 
Ὀτὶο ΠΣ δοο. Ν᾿ 172. 

Πήδαιον. ΤΠδαπτιβ εἰ Απία που 5 
ἔς οοο. Μερεβ Εὶ 69. 

Πήδασον, Αθαιθατεαθ εἰ Βαοο- 
ἸΙοπῖβ ἔν ὁοο. ΕΣ δι Ζ 21. 

Πήδασος, ΤιεἸορατα αι. δα βϑίπῖο- 
ἐπίθπῃ, ἃοο. 792. --- αἰπεινήν 
Ζ 85. αἰπήεσσαν Φ 81. 

Πήδασος, ἈΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟῊ 8 ἃ., ἀμ- 
πελόεσσαν 1152. 294. 

Πήδασος, ΑΟΗΪΠ15 δαπυβ, 80ο, 
ΠΕ 461 οοο. ἃ Θαῤροᾶοπα, ππὶ 
ἀμύμονα ΠΡΟΣ 

Πηλεγών, ὄνος, Αχὶϊ ἔ,, Αϑίθγο- 
Ῥϑεὶ Ρ.; κλυτόν Φ΄ 159. -- 
γε όνοὲ, υἷος Φ 102. αι, Φ 
140. 

Πηλεΐδης (ΔΟΉ1Π65) 4Ἅ 228. 
245. 806. Σ' 816. Υ 164. 
261. 290, 508. Φ᾽ 173. 2951. 
272. 805. Χ 158. 8:17:.50. 
291. 287. 651. “100. 140. 
798. 8206. 884. 3 572. 
Π.δαο ΟἿΑ. 614. ῬΊΘ9. Φ 
208. Χὶ -290. --- ἀαι. 43.277. 
ΡΘΑ41. Τ' 8;. Χ'ὶ 58. --- δες. 
Π21ι. ΨΑΙ. --- νου. Τ᾽ 200. 
431. Φ 288. --- Π.δεὼ ᾽ἅχι- 
λῆος Ο ὑ8. Ρ ιϑὅ ἄμβροτα 
τεύχεα. Υ̓ 85. 9. 15 νεῖκος 
μαι φαμζμι καὶ. ἀαι. Ῥ 105. 
101. Ὑ [912]. 822. Φ΄ 551. 
Χ' 110. ἀος. Ψ 512. -- πάν- 
των ἐκπαγλότατ ἀνδρῶν Α 
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1460. Σ᾽ 170. --- ϑείοιο Ῥ΄199. 
τος μεγάϑυμε Φ 168, 

Πηϊηνοθης;: --- Ἀχιλλῆος Π.αο 
1 557. --- ἔπος Π.αο Π 686. 
Π.εω ᾿ἀχιλῆος 41. 322.1 
106. Π 269. 058. (“ὁ 406. 
2 407. ὦ 1ὅ. -- κλισίην 
Π.δεὼ (ἃ 491, 448. 

Πηλεέων (Δ6}}11165), νος. --- 
586η. 7 80,118. 4 4θύ. ὦ 28. 
--- αι. 4. 188. Σ᾽ 1606. Υ 294. 
Φ 800. Χὶ 40. ε 910. --- δοο. 
4197. Υ᾽ 866. Φ 827. ὅ99. 
Χ Ἴ. 214. -- Πηλειώναδε δὰ 
338, --- ἀγαυοῦ μώνυχας ἴπ- 
πους Καὶ 392. -- ἀμύμονα Β 
614: 770. 1181: γΟθϑ, 
828, Ρ 280, Χὶ' 278. Ἢ 470. 
551. ὦ 18. --- Π.ος ἕταῖρον 
(Ραιγοοίαπι) [1 195. --- μεγα- 
ϑύμου ῬΏ14. Σ 2206, Τ 75. 
- ποδώκεὶ Ψ 249. 2. 458. 
8δοο. Θ 474. Ν᾿ 118. Π 281. 
ΣΙ 201. 267. Ὑ 27. 45. Χὶ' 
198. Ψ' 85 τὸν ἄνακτα. 798. 
-- τεύχεα ῬΊ9Ι1. 208. 214. 
--- ὑπερϑύμοιο Υ 88. 8398. 

Πηλεύς, ῆἤος (ἐος ἰδπίαπι ὁοη- 
Ἰαποίαπι ο. υἷος) 1 894, 401. 
Α 88. Σ 87. Χ 421]. -- 
Πηλέι Φ 61 (Τποιῖ5. οοπίμχ). 
-- Πηλῆι Π [381.] 867. Σ 
84, ἃ ὅ84͵ --- Π.ῆηὰ Π 514. 
Τ 834. -- Αἰακίδης Ν. ἢ. ν. 
- ἀμύμονος Ὑ᾽ 306 Εν 
(ἈΘΒΠΠ6πι). λ 494. δ0ὅ. 
ἄνακτι Ῥ 448. δοο. 1 480. --- 
“Μυρμιδόνων βουληφόρος 
ἠδ᾽ ἀγορητής Η 126. --- γέ- 
ρῶν ἱππηλάτα Η 125. 1 
458. Δ 112. Σ᾿ 531. - Π-ἕος 
υἵὲ δαΐφρονος Σ 18. --- δό- 
μους Δ 1609. --- ϑυγάτηρ 
(Ροϊγάοτα) Π 17. - ἵππό- 
τὰ Π 88. Ψ 89. -- οἶκον 
1 147. 289, -- πατήρ 1 252. 

ΙΝΘΌΕΧ. 

144, ἀαι. Ψ’ 278. --- Π. ἕος 
υἷος Φ΄Ί39. γοο. ΓΒ ..2.ν.2. 
Χ, 8. 250. --- ὦ ̓ ἀχιλεῦ Πη- 
λέος υἱέ Π21. Τ΄ 216. 1 418. 
- διογενὴς Π.ιέος υἱός Α 
489. --- ὄλβιε Π.έος υἱέ ὦ 
86 οἱ σχέτλιε Πουῖέ Π 108. 

Πηλήιος δόμος, ἀοο. Σ 60. 441. 
Πηλιὰς μελίη Ὑ 271. --- ἀοα. 

Π|148. Τ890. ΦΙΘ2. Χ' 188. 
Πήλιον, ΤΠ6586|186 ΠΠΟΠ5, 581. 

Β 744. -- εἰνοσίφυλλον Β 
151. [1 8160.] - κορυφῆς Π 
144. Τ 391. 

Πηνειός, ΤἼΘ5581188 παν.» δοο. Β 

752.151. - ἀργυροδίνῃΒ 108. 
Πηνέλεως (ωο, φ) Βοθοίουγ τη 

ἄυχ, Β 404. “Ξ' 406 (οεε. 
ΠΙιοπϑατ), ΠῚ 885. 840 (οεο. 
ΤΟΟΟΠΘΠΊ, γα] ΠΘΡ ἰοῦ «ἃ Ροϊγ- 
ἀαιηδπίς Ρ 599). --- ἄνακτος 
Ξ 489. --Βοιώτιος ΡΌό97. - 
δαΐφρονι Ξἶ 487. --- ἤρωα 
92: 

Πηνελόπεια α 228. δ᾽ 678. 
080. 721. ξ 172: ὑπετιϑθος Ὁ 
842, 875. ς 822. --- ραη, β 
274. ς 824, τ 870. --- ἀδι, 
β 121. δ 679. π 388..397. 
-- δος, δ 800. ρ 869. ς 244. 
τΑ]θ. γχ 425. 482. --- νου. ὃ 
804. ψ ὅ. -- ἀμύμονι ὦ 194. 
-- ἐχέφρων ὃ. 111. Ὁ 890. 
ω 294 ἄλοχος πολύδωρος. 
ἀαἱ. π' 180. 458. ὦ 198. δος. 
ν 406. --- κούρη Ἰκαρίοιο Υ. 
ἰηΐν, --- Ὀδυσσῆος παράκοι- 
τιν φ 158. --- περίφρων ὃ 
787. 808. 880. ε 216. ξ 8573. 
π᾿ 409. ο 86. 100. 162. 492. 
498. 528, 598 μήτηρ Τηλε- 
μάχοιο. 585. ς 177. 250. τ 
58. 59. 89. 108. 129. 808. 
849. 5608. 559. 588. φ 811. 
880, ῳ 10, 58. 80. 104. 178. 
200. 285. ὦ 404. --- ἀαΐ. ὁ 



ΙΝΘΕΧ. 

41. 814. π 329. --- περίέ- 
φρων Π... κούρη Ἰκαρίοιο α 
829. 1 446. τ 375. υ 388. 
ᾷδι. ο 862, ς 159. φ 2. νοο. 
π᾿ 485. ς 2345. 285. φ821. 

Πηρείη --- Πιερέη, ἀαϊ. Β΄Ἴθ6. 
Πηρώ, Νεϊεὶ ε μονα ἢ, Νε- 

ΒίΟΥ5. ΒΟΓΌΓ, Βίϑπιϊθ ὈΧΟΥ, ἃ 
281 ἐφϑίμην, ϑαῦμα βροτοῖς- 
σιν. 

Πιδύτην Περκώσιον οοο. {Π|- 
χαβ Ζ 30. 

Πιερίη, ΤῊ ΡΒβ8 188 τορίο, 8οο. ἐΞ’' 
220. ε 80. ν. Πηρεέη. 

Πιτϑῆος ϑυγάτηρ Αἴϑρη ΓῚ44. 
Πιτύεια, Μγπῖαε α., ἃς. Β. 829. 
Πλαγαταΐ, 800. μ᾽ Θ]1, ᾧ 3217 

πέτρας. 
Πλάτκος, ΤΟ Π5 510. ΤἼΘΡ85 (Ἰ- 

11... ὑληέσσῃ Ζ 396. 425. Χὶ' 
419. 

Πλάταια, Βοεοίϊαε ὁρρ., 8εο, Β 
504. 

Πλευρών, Αδἰο!αε ἃ.) αι. Ν 
217. 5 116. --- δος, Β 6839. 

Πλευρώνιος ᾿Δγκαῖος, αος. Μ’ 
635. 

Πληιάδες, δοο. Σ 486. ε 272. 
Ποδαλείριος, Ἀεδουϊαρὶϊ ἢ Β 

182. ΛΑ 833. 
Ποδάργη ἄρπυια ΠΊ80. --- τέ- 
να Ποδάργης (εαυϊ ΑΘἘ1}}15) 
Τ' 400. 

Πόδαργος, Ἠδεοϊοτὶβ ἐαθπ5, γος. 
[Θ 185.] 

Πόδαργος, Μεπεοϊδὶ βαὰυ5, δου. 
Ψ 295. 

Ποδάρκης, Τρ οὶ! ἔ,, Ῥγοίθβι δὶ 
ἔγαϊ., ὄζος ἄρηος Β 104. --- 
Ῥμιβίογαπι ἀὰχ Ν᾽ 693. 

Ποδῆς, ἨδοίοτΒ 5048}}5 ἃ Μεπο- 
Ιδο οςο. Ρ 515. --- υἱὸν Ἠε- 
τίωνος Ρ 590. 

Ποιάντιος υἷός, Φιλοκτήτης, 
800. γγ 190. 

Πολέτης Ο 339 (Ἐομίυπι ὁ6ο.). 
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Ὀεῖρ μοὶ ἔγδίον Ν᾽ 533. -- βο- 
ὴν ἀγαθόν 9, 250. --- υἷε 
Πριάμοιο Β Ἴ91. 

Πολίτης, Οἱχὶβ 5οάα] 5 καὶ 224, 
Πολυαιμονίδης ᾿Δμοπάων, αεος. 

Θ 270. 
Πόλυβος, ΑἸοαπάτγαθ τηδυίξιιβ, 

Δεργριΐιβ δ᾽ 126. 
Πόλυβος ᾿ἀντηνορίδης, δα. Δ 

99. 
Πόλυβος, ΠΠδοεπβίβ. --- δαΐ- 

φρονος υἷόν (Ευυγτδοματῃ) 
01..9.--- Πυου παῖς ν. Εὐ- 
ρύμαχος. 

Πόλυβος .. δαΐφρων, ῬΗδραχ 
2, 8513. 

Πόλυβος, Ῥεπεῖορεβθ ριοοῦβ χ 
243. --- 860. χ 284 (ο.ο. Ἐὰὺ- 
πη8 6118). 

Πολύδαμνα, Θῶνος παράκοι- 
τις, Αεργρίϊα δ 228. 

Πολυδεύκης, πὺξ ἀγαϑόν Π.εὰ 
Γ΄ 281. 800 (Τ Ὑπάατεὶ ε 1,6- 
ἀκ ἴ.). 

Πολυδώρη καλή, Ρεϊεὶ ἔ,, ϑρει- 
ΟὨΙ οοη]. Π175. 

Πολύδωρος, Ρυϊδτηϊ 6 1,αοίμοε ἔ,, 
8οο. Χὶ 46. --- ἀντίϑεον ᾧ 91. 
- κασίγνητον (Πεείοτὶ5) Ὁ 
419. --- Πριαμίδην ΑΘὨΪΠ65 
οοο. Ὑ 407. 

Πολύδωρον Νεβίον Παβίαθ δογ- 
ἰδτηΐϊπα νἱοῖὶ 637. 

Πολυϑερσεΐδης Κτήσιππος, 
γοο. χ 281. 

Πολύτδον, ἘὺτΥ ἀαπηαπίϊϑ ἥ. οοο. 
Θιοπιθάεβ5 Εὶ 148, 

Πολύτδος, ΟοΥϊπίμῖιιβ ναΐδδ, γέ- 
ρων ΝΘθθ. --- μάντιος υἷός 
(Βυομεπου) Ν' 663. 

Πολυκάστη, Νοβίουἑβ ἴ. τη πῖπιᾶ 
πίῃ, καλή γ 404. 

Πολυκτορίδης Πείδανδρος ἵν, 
Πείς. 

Πολύκτωρ, Μετουτὶϊ ρογβοπαϑιὶ 
Ῥϑίον Βοίυβ 42 397. 
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Πολύπτωρ, ΤΠ]ιδοθη 818 ρ 207. 
Πολυμήλη, ῬγΠαπι15. ἔ,, ΕσΔοΥ 

τηϑί., καλή Π|180. 
Πολύμηλον ᾿ἀργεάδην οοο. Ρα- 

ἰτοοὶι5 11.417. 
Πολυνείκης. 

9177. 
Πολυνήου Τεκτονέδαο υἷος 

(Δτὴρ 18105) 9" 114. 
Πολύξεινος, Ἀραβίποηΐβ ἔ,, ἘΠῚ- 

δηβίππ ἀπχ Β 028. 
Πολυπημονέδης ᾿ἀφείδας, δεῃ. 

ω 808. 
Πολυποίτης, αο, Ρινίμοὶ ἢν, 1.8- 
Ρῖμα, πρατερός Μ 182 ἴοοο. 
Ὄρμενον, Πύλωνα). τ 80ο. 
ΜῈ 1509. --- κρατεροῖο ἕταροι 
Ψ, 848. --- μενεπτόλεμος Β 
40. Ζ 29. ΦΨ' 886. 844. -- 
Υ. Πειρέϑοος. 

ΠΠολυφείδης. εος, Μαπίι ἔ., 
ὙΠΘΟΟΙγπιθαὶ Ρ., 806, ὁ 249. 
252. ὑπέρϑυμον μάντιν 
(Βγυρετγοβίδιη τηϊργαὶ, Ἵσϑοῦ]ᾶ 
βδἄδθη5 205). 

Πολύφημον ἀντίϑεον. Τιὰρὶ- 
{Πᾶτη, να Νοβίου «4 264. 

Πολύφημος, Ογο!ορβ. --- νοῦ. ἐ 
408. --- ἀντέϑεον (Νορίππηὶ 6 
ΤΒοοβα ἢ, (α 70. --- κρατερός 
. 407. 440. 

Πολυφήτης, Ὑτοϊαπαβ ἄπχ, ἀν- 
τίϑεον Ν ΤΘΊ. 

Πολυφόντης, Δυϊορποηὶ ἢ, ΤΗ6- 
θᾶπα85, αὐὶ ΤΎ α60 ᾿η51 4185 βίνα- 
αὶ Ζ 595. 

ΠΠοντεύς, ῬΏαραχ ' 118. 
Ποντόνοος., ΑἸοϊποὶ ῥγᾶθοο ἢ 

182. ὃ θῦὅ. ν ὅ8. --- νοῦ. ἢ 
179. ν 80. 

Πορϑεῦύς, Θεπεὶ Ρ., αὶ, ἐξ 115. 
Ποσειδάων Α 400. ΜΙ 17. 84. 

ΪΝ 206. 851. 484. ΟΥἹΟΥ͂ 
57. 1490. Φ 284. Ψ 217. 807. 
αὶ. δ᾽ 600. 5605. ἡ 61. 
8399. 406. ψ 384. ὦ 109. --- 

- ἀντιϑέῳ 4 

ΙΝΡΕΧ. 

σοῃ. ἐπ 19. [ὦ 477. ἃ 20. .-- 
ἀεί. Β 4719. 4. 128. Φ 472. 
Δ 26. α 78. γ 1718. 8593. 
806. ν 181. 841. --- δοο. ' 
544, ὅθο. ν 179. --- νου. δ΄ 
801. --- ἄνακτος Ὑ ΟΊ. ἀαι. 
ΟΊ. 158. γ 48. 85. ε 412. 
526. ὁ.:180. ν 185. ψ 277. 
806, Ο 8. --- γαιήοχος Ν 48. 
γΥ84. α 08. 9) 322. νος. γ 85. 
3 9580. ε 528 κυανοχαῖτα. --- 
ἐνιπάς ε 446. --- ἐνοσίχϑων 
Ἡ 4456. Ν᾿ 84. θὅ. 231, 884. 
ΞΙ 8ὃ8δ. :0 41..205. 0' 69. 
182. 291. 818: 8580. Φ 2871. 
α Ἴ4. ε 899. 866. ἡ 56. 271], 
ὃ. 904. 288. 1 252. ν 146. 
159. -- μέγαν ἅεόν Θ 200. 
- κυανοχαῖτα Ν᾽ Ὁ68, 5 
960: δ θ98. 3 το... 
Πινος ὑποδμώς ὃ 3886. 
Αδρὶβ οοἰ αν Θ 2035. Ν 21. 
ε 98. 

Ποσιδήιον ἄλσος Οπεμεδὶὶ Β 
506. 

ΤΙοσιδήιον καλόν ἀρ. ῬΏδοδοοΒ 
ξ 266. 

Πουλυδάμας, Ῥαπιμοὶ ἔ., ΜΙ θ0. 
80. 210. Ν 725. 748. Ξἰ 426. 
458 (Ρτοίποθπογοπι οο0.} 4602, 
Ο 8339 (Λβοἰϊβίθαπη οο6.}) 518 
(Οιαμ) 521. (Ρεποίθομ. ναϊπε- 
ταὶ Ρ 597). Χὶ 100. --- σεη. Ρ 
000. --- ἀαι. ΜΙ 196. 25 5138. 
- νος. ΜΙ 281. Ν᾿ 148. 5 
410. Σ 285. --- ἀμύμονι 
88. Ξ 469. δοο. 4 571. Ν᾿ 190. 
-- ἀμωμήτοιο Μ΄ 109. -- 
ἄναξ ο 404. -- ΠπΠανϑοΐδης 
Ξ 449 (ἐγχέσπαλος). Σ᾿ 349 
(πεπνυμένος). Π.δαο Ο 440 
(ἀγαυοῦ ἑταῖρον --Ξ: ΟἸ απ). 
Πιἴΐδην Π ὅ8δ. Ν 166 (ἀγα- 
πήνορα). 

1 Πράκτιος δι τονῦ Ὑτγοδαῖβ Β 
885. 



ΙΝΘΕΧ. 

Πράμνειος οἶνος, ἃαϊ. Δ 639, 
κ 280. 

Πριαμίδης, αο (Πεοίον :)Θ 258, 
-- σοη, Η 250. νοο. Ε 684. 
Ὑ 871. -- (Πε]επαβ:) Ν᾽ 586. 
-- (Ρατῖ5:) δεὴ. Τ' 866. --- 
ν Ἄντιφος, “ηέφοβος. 46- 
ουκλος, Ἕκτωρ, Ἕλενος, Πο- 
λύδωρος. 

Πρέαμος (ΤιἈοτηδάοπίβ ἢ, Υ' 287) 
4205. Γ΄ 161. 261. 288. 2 
51, 47. 100. Ζ 449. Η 8386. 
[Θ 552.1 7182. 2340. Φ 88. 
Α΄ 284, 9. 28,382. 4609. 485. 
583. 674. --- σε. Ζ 3117. 2 
70. 160. --- ἀαι. Β 1600. 1716. 
804. 4 28. 178. ΝΊΊΤ76. Ο 
501. 9 278 54. -- δ... Γ 
ἘΠ 1460 2] 85:0} 614. 106Ὺ] 
2357. ῶ 160. 396. 3553. 4471. 
598..----τνοο. “668. - ἀγακλῆ- 
ος νόϑον υἷόν (Οδθυϊοπϑιη) 
Π 738. -- ἄνακτος Ζ 451. 
ἄστυ μέγα ἄνακτος Η 596. 
Ριθῦ. Φ 809. γ 107. πόλις 
ἄνακτος Β 5758. 418. 3290. 
11. --.- ἄστυ Π.οιο Χ 1πὸ. 
330. ε106. ἄστυ μέγα Β532. 
1136. 2771. Π 448. ἄστυ μέ- 
γὰ Πιου Β 803. Αὶ 251. -- 
βασιλῆα 8) θ80. διοτρεφέος 
βασιλῆος Ε 404 ὦ υἱεῖς. 9, 
803 δώμασιν ἐν. --- βίην Γ 
105. --- γαμβροί Ζ 250. -- 
Π.ου γενεήν ΥὙ 306. --- γέρων 
Ν 3868. Φ 520. αὶ 35. 4) 217. 
972, 5886. 405. 532. 691. 659. 
771. νος. 2) 669. --- υἱὸν Π. 
δαΐφρονος, Ἕκτορα 1 651. 
4197. Ο 289. --- - Δαρδανί- 
δὴης Γ΄ 308. Ἡ 366. (θ᾽ ϑεό- 
φιν μήστωρ ἀτάλαντος). 5 τ 
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- δέῳ Ν 4θ0. --- δόμον πε- 
ρικαλλέα Ζ 242 -- Π. ου 
δῶμα ΧΑὶ 4718. --- λαὸς ἐυμ- 
μελέω 4 41. 105. Ζ2 449͵ [Θ 
502.] --- ϑεοειδής ὼ 317. 
299. 3572. 8586. 405. 552. δος. 
2) 483. --- ϑυγατρὸς Κασσάν- 
δρης ἃ 421. -- - ϑυγατρῶν 
εἶδος ἀρίστην Γ' 134 (1 αοὰ]- 
66}) Ν 8θῦ (Ὁ ἀϑβδηγαμη). --- 
ϑύρῃσιν Β 188. Η 346. -- 
κούρην .. νόϑην Πηδεσι- 
κάστην Ν 118. --- μεγαλή- 
τορι Ζ 2835. 5.117. 145. -- 
μέγας Η 421. 2. 4τ|. -- μέ- 
λαῦρον Β 414. --- παῖδες 5 
255. Τ' 288. 4“ 81]. Ζ ΒΑΗ. 
Β6η. Φ 109. δοο. Ζ)᾽ 85. 
πάις (Βεείον) Γ᾽ 814. Ε 704. 
Θ ὅτ:. παῖς (ΠεἸεπυ5) Η 44. 
Ξοιυπατέρε. Πιῳ-- 87..--- 
Π.οιο πόλις Μ 15. Ν 14. 
800. .4.19. Σ 288. Χ' 165. γ 
130 αἰπήν, ἰίοτη 1 538 εἰ ν 
516. -- Πιου πόλις χ 330 
(εὐρυάγυια). Ὧοο. Βὶ 817. 8 
241.--- τέκεσσιν Ε 35. αὶ 459. 
τιμῆς τῆς Π.ου Υ181. --- οἷός 
Ζ 512 (ΡαὉ15). Φ 97 φαέδιμος 
([γοδοη). υἷος Ψ' 746 (ξ;γοά- 
08). ἀαι. 781 εἰ Φ 84 (1,γο.) 
Β Ἴ91 (Ρο!ῖῖ846). Αοο. Θ᾽ 305 
(ἀοτρουιϊοποια). Ζ 499 (0 ε- 
πιοοοοπίο ἢ), σοῦ. (Βεείοτ:) 
ΗΔ47. 4 200. 0. 344. --- υἷε 
δύω ΜΙ 90 (Βεἰεπὰβ εἐ θεῖ- 
Ρἢιοθα8). 4102 (ἴ5τ|3 εὐ Απιῖ- 
ΡΠα5). υἵάσι Εἰ 403. 

Προϑοήνωρ, Βοβοίονιιτη ἀὰχ ΒΒ 
495. --- σε. ΚΞ 471. --- υἱὸν 
“φηιλύκοιο οο6ς. ΒοΙΪγΥ ἀδπιὰβ 
ἐΞ 450. 

802. (4) 629. σοη. ΒΕ 159 υἷας Πρόϑοος, Μαρπεοίαμι ἄπχ, ϑούς 

(Εοβεπιπιοπᾶ τοί ΟἸιγοτηϊοη). 
Φ 84 υἱεῖ (1,γοαοπ!). ἅαι. Ν᾽ 
876. δοο. ῷ 631. νους. 17]. 

Β 158. --- Τενθρηδόνος οἷός 
Β΄ πρθ. 

Προϑόωνα οος. ΤεῦοεΥ Ξ 510. 
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Προῖτος, Ἀτγρίνογαπι τὸχ Ζ 107. 
-πρεη. Ζ 177. --- νου. Ζ 104. 
- βασιλῆα Ζ 108. --- Πιου 
γυνή, Ἄντεια Ζ 100. 

Πρόχοις, 800. 2521. 
Πρόμαχος ΞΙ 483. --- δάμαρ 

᾿ἡλεγηνορέδαο ἐΞ 509, --- Βοι- 
τιον ο60. ἈοδΙη85 ἐπὶ 476. 

Πρύνοον οοὐ. Ραίγοο! 5 11 999. 
Προτιάων, Αϑίγποὶ Ρ., σοι. Ὁ 

455. 
Πρυμνεύς, Ῥμδραᾶχ 9 112. 
Πούτανιν, Τιγοΐατη οοο. ΠΠ|Χ685 

Ε 6718. 
Πρωρεύς, Ῥπαραχ ϑ' 118. 
Πρωτεσίλαος, ΤρΡΪΟΙ ἢ, ΤΗ65- 

58] ΟΥΌΤη ἄχ, 86α. ο ,.105. -- 
ἀρήιος Β 698. 708 ἤρως. Ξες 
μεγαϑύμου αὐτοπασίγνητος 
Εν γενεῇ (Ροάδγοοβ) 
Β τοῦ. --- νηΐ Π1286. νέες Ν 

681. 
Πρωτεύς, ἕος, Αἰγύπτιος, Πο- 

σειδάωνος ὑποδμώς ὃ 985. -- 
ἰφϑίμου. . ἁλίοιο γέροντος 
ϑυγαάτηρ (Εἰ ἀοιμθ) δ᾽96δ. 

Πρωτώ, Νοιεὶβ ὦ 48. 
Πτελεός, ἘΠ4Ϊ5 π., 860. Β ὅθ4. 
Πτελεός, ΤΠεββαϊίδθα,, λεχεποί- 

ην Β θ97. 
Πτολεμαίου Πειραΐδαο υἷος --- 
“Ἑαγγτηθάοῃ 27 228. 

Πυγμαίοις ἀνδράσι φόνον καὶ 
Κῆρα φέρουσι γέρανοι Τ' 6. 

Πυϑω. Πυϑωώδε }λ δ58ι. 
ἠγαϑέῃ ' 80. -- πετρηέσσῃ 
1 405. --- Πυϑῶνα πετρήεοσ- 
σαν Β 519. 

Πυλαιμένης, ξος, 56ῃ. Β. 801. 
-- ἀτάλαντον ἴάρηι, ἀρχὸν 
“Παφλαγόνων οοο. Μεπεῖϊδιιβ 
Ἑ 516. --- Ε]ὰ5 υἱός Ἁρπαλί- 
ων Ν 643. οὗ. ΝΝ θῦὅ8, υδὶ 
ἤδη 5 Ἰηΐουθϑί ΠῚ ΟΡ 564 115. 

Πύλαιος,, Τιοιμϊ ἔ,, ῬεΙαϑσογαχη 
ἄπχ, ὄξος Ἄρηος Β 845. 

ΙΝΌΕΧ. 

Πυλάρτην ΑἸὰχ νυϊπεταὶ “4 491. 
οο6. Ραίγοο! 5 Π 696. 

Πυλήνη, Αδίο ΐδϑα., 8οο, Β699. 
Πύλιοι, Η 184. ---σει. Ψ' 638. 

- ἄδϑι. 4 153. Ρ 104. γ 9. 
ο 221. -- Νέστωρ λιγὺς Πιν 
ἀγορητής Α' 248, δοο. 4295. 
- ἀνδρῶν β 8. -- ἄστυ ο 
216. - γαίης Ἑ ὅ45. -- ἡγή- 
τορὲς ἄνδρες 4 687. --- π- 
πῆες 4. 124. --- Πιὼν καὶ 
Ἐπειῶν νεῖκος 4 ΓΕΥΙ͂ 

Πυλοιγενής. --- βασιλῆος Β 84. 
-- ἔπποι Ψ 808. 

Πύλος, ον 4 269. λ 285. ο 42. 
π191. --- ἀαι. 4 689. --- ὅσο. 
ΒΌῦ91. 4716. α 3234. δ 718. 
ο 280. 641. ρο 109. ὦ 4980. 
- Πυλόϑεν π 838. ---Πύ- 
λονδὲ ΛΑ 100. β 317. γ182. 
ὃ 656. ν 274. π 34. [45,9 
42, ----ἠγαϑέῃ 4.252. δ 599. 
δος. β 808. ὃ 702. ε 20. ξ 
180. --- ἡμαϑόεντος β 826. 
ὃ 658. ὦ 152. ἄναξ Β 11. 
νεάτη (ΤΗγοα358) “4 712. νέ- 
αται 1158. 295. ---- ἡμαϑό- 
εντι ὁ 201. 459. ἃοο. α 98. β 
214, 889. --- ἱερῆς φ΄ 108. --- 
μητέρι μήλων ο 2206. Νηλή- 
ιον 4 682. δ 639. --- Π.ου 
αἰπὺ πτολίεϑρον γ 488. ὁ 
193, --- Νηλῆος πτολέίεϑρον 
γ 4. 

Πύλωνα οοο. ῬοΪγροείε5 77.187. 
Πυραίχμης, Ῥαδοπιπὶ ἀὺχ Β 

848. --- δοο., Π|Ὶ 287 ἰηίετῆο. 
Ῥαΐγοοϊιβ. 

Πύρασον να] ηεγαί ΑἸὰχ 4 49]. 
Πύρασος, ΤῊ 55 δ τ., ἄνϑε- 

μόεντα, Ζήμητρος τέμενος 
Β 095. 

Πύριν οοο. Ραίγοοϊ5β Π 410. 
Πυριφλεγέϑων, Τατνιατὶ ἥν. 

513. 



ΙΝΘΕΧ. 

ἹΡαδάμανϑυς. --- ἀντέϑεον Κὶ 
8959, - ξανϑος ὃ 564. δοο. 
ῃ 338. 

Ῥέα; ϑαίυγηϊ ὑχὸῦ Ο 187. -- 
“Ῥείας Εἰ ἘΞ 208. 

ἱΡεῖϑρον. --- λιμένι ([1μ8686)} ἃ 
186. 

ἱΡήνη, Μράοῃιϊβ τηδίον Β 728. 
ἹῬηξήνωρ, Ναυβίμοὶ ἔ,, Αὐοίθβ 

Ῥδίεγ. δοο, ἡ θ3. --- ἀντιϑέ- 
οἱο 140. 

Ῥῇσος, Τηρᾶοιπὶ τεσ Κα 414. -- 
Ἱπποκόωντα Ῥιου ἀνεψιόν 
Κὶ 519. --- παις Ἠιονῆος Υ ἢ 
485. 

Ῥῆσος, Ι͂ᾶδ6 Πανῖυ8. Μ|0. 
ἱῬίγμον, Πείρεω υἷόν, Ἡῃγδοοπι 

ΑΟΒΙΠ65 οοο. Υ᾽ 488. 
᾿Ῥέπη, Αγοδάϊδο ἃ. 86. Β 606. 
Ῥόδιοι. --- ἀγερώχων Β 684. 
Ῥοδίος, Τάδε ἤυνὶυβ ΓΙ 20. 
Ῥόδος, ἴπδαϊα, σϑη. Β θ84. --- 

8οο. Β 055. 667. 
Ῥύτιον, Οτείδϑ τι., δοο. Βθ48. 

Σαγγάριος » ΒΒτγγυρῖδθ ἔαν, ̓ 
ΖΣιοιο ὄχϑας ΤΓ' 187. ῥοῇς 
Π 119. 

Σαλαμίς, ἕνος, 5εοῃ. Β 557. --- 
ᾷαι. Η 199. 

Σαλμωνεύς, ἢος ἀμύμονος ἔκ- 
γονος (ΤΥ το) ὁ 2396. 

Σάμη, ἴπ5. ρτορθ Π|μδοδηι ε 34. 
--ροη. π 3240. --- ἀαι. α 24θ. 
π138. [τ 151]. υ 288. --- Σά- 
μηνδὲ ο 567. --Ξ Σάμος, 866. 
Β 684. ----παιπαλοέσσης ὃ 
671. 845. ο 29. 

Σάμος, Βθη. “ὦ 18. --- δοο. δὴ 
Ἴ53. --- ὑληέσσης Θρηικίης 
Ν 12. 

Σαρδάνιον (τίϑυπι) υ 802. 
Σαρπηδών, ὄνος (οντος Μ 

800. -οντι ΜΠ 999), Τιγοϊοταπι 
ἄυχ, 42ονὶβ οχ 1δοἀδιηΐα ἵ. 
Β 876. Ε 471. 498. θ5ὅ. 058 
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(οοο. ΤΙΘΡΟΙΘμ αι). ΜΙ 10. (ΑἹ- 
οηδοηθη οοο, ΠΗ͂ 394). 397. 
Π «Αι9. 400. 477. 509. -- 
δεη. ΠῚ 496. 538. 559. -- 
ἄδι. ΜΙ 9592. --- δοο Π 440. 
668. ΡΊδ0. --- Ζυκέων ἀγός 
Ἑ, θ41. ΠΌΆΑΙ. -- ἄνακτος 
ϑεράπων (Τναβγάθμιι5) Π 
404. --- ἀντιϑέῳ Ε 6029. Π 
649. αοο. Ε 668, 692. 1 807. 
εἴ ὁ. χαλκοκορυστήν Ζ 199. 
- ἀρχὸς Μυκέίων (Ξ 420. -- 
“υκίων βουληφόρε Ε 688. 
- Διὸς γόνον Ε' 685. 
δῖον ΟΟΊ. ΤΠ 688. 678. -- 
ἔντεα Π 608. Ρ 162. --- ἑταῖ- 
θοι. (Αἰγπιηΐαδ, οἱ Μϑγ5) Π 
827. --- ἑταῖρον (Ερίο! θη) “Η͂ 
579. --- , τεύχεα Ψ 800. 
Διὸς υἷος Ε 631. 688. 11522. 
8οο. Π 292. --- φίλτατον ἂν- 
δρῶν [Π4933. 

Σατνιόεις, εντος, Μγϑίδθ ἤμπν., 
άαι. Φ 87. τ- ἐυρρείταο ὄχϑας 
Ζ 34. --- ὄχϑας ΚΞ 445. 

Σατνιον Ἠνοπίδην σψαϊπογαΐ 
Α]ᾶχ ΟἹ. ἐξὶ' 448. 

Ζειρῆνες μ' 44. --- σοῃ. 42. 
198. --- 8οο. μ 39. --- ἀδινά- 
ὧν ψ 9826. --- ϑεσπεσιάων μ 
158. --- Σειρήνοιιν ὄπα 
μθ2. νήσονμ᾽ 167. 

Σελάγου υἱόν, Ἄμφιον Ε 612. 
Σελήνη κι 144.--- πλήϑουσαν Σ 

484, 
Σεληπιάδης, αο, Εὐηνός, 56π. 

Β 699. 
Σελλήεις, εντος, ἴμν. ρῥτορε 

Αὐίβθθη, βεῃ. Β 839, 1797. 
Σελλήεις, ἴπν. ργορα ΕΡΠγγατΩ, 

66η. Β 659. Ο 591. 
Σελλοί, ὑποφῆται ἀνιπτόπο- 

δὲς χαμαιεῦναι ονὶ8 Ποάο- 
πδοὶ Π 284. 

Σεμέλη, ΒΑρΟΙΙ πιδίον ἐπ 525. --- 
σθῃ, ἐπὶ 823, 
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ΖΣήσαμος, ῬΑΡΗΪαροηπΐδδ α,, 800. 
Β 88. 

Σηστός, δες. Β 886. 
Σϑενέλαον, 1 πᾶ οηλθηῖβ ἔ., ὁοο. 

Ῥαίγοοιιβ Π 586. 
Σϑένελος, Οαραπεὶ ἔ,, Ε 111,.Θ 

114 (Νεβίουϊβ χηϊηϊβίθυ), [48. 
-- δοο. Ἐ 885. --- ἴφϑιεμος ψ' 
511]. -- Καπανῆος υἷός Β 
564. -- Καπανήιος υἷόδς 4 
567. Ἐ 241. δος. ΒΕ 108. 

Σϑένελος Περσηιάδης, σεπ. Τ' 
110... 125. πχαιύς  (ΞΞ ἘΠῚ: γ- 
51} 6115). 

Σιδονίη, -ἕηϑεν Ζ 291. - εὐ- 
ναϊτομένην ν 280. 

Σιδόνιοι., --- ἀος. δ 84 (ᾷ 405 
σϑηὶν ΜΘΠ6]Δ18). --- Σιὼν βα- 
σιλεύς (ΡΒαϊ ἰπλιι5) δ.θ18. ὁ 
118. --- ἔργα γυναικῶν Ζ 
290. 

Σιδόνες πολυδαίδαλοι Ψ 148. 
Σιδών, Ῥῃοδπίοῖδα τι. ---- πολυ- 

χαάλπου ο 420. 
Σικανίη, 5επ. ὦ 807. 
Σικελοί, δοο. υ 889. -- Σικελὴ 

ἀμφίπολος ὦ 866. γρηῦς (Ρο- 
11 τη ον) ὦ 889. γυνή ὦ 211. 

Σικυών, ἈΠ ΘΤΩΠΟΠΪΒ τι., 860, 
Β 12. --- εὐρυχόρῳ Ψ 299. 

Σιμόεις, ἤσνίαβ ΒΕ; 714. 1777. ΜΙ 
22. --- σοπ. Ζ' 415. Ζ2 4. --- 
ἅαι. Υ Ὁ3. Φ 807. 

Σιμοείσιον 066. Αἴαχ 2 477. --- 
᾿Ανϑεμίδην 4 488. --- ἄνϑε- 
μέωνος υἷόν ΖΙ 414. 

Σίντιες, Τιοπηηΐ ἱποοῖαο. ἄγρεο- 
φώνους ' 294, ἄνδρες Αὶ 

994, 
Σίπυλος, Ἀδῖδθ τηομβ, ἅαί. “ὦ 

615. 
Σίσυφος, Οοτπίῃῖιβ, ὁ κέρδιε- 

στος.. ἀνδρών Ζ 158. --- 
Αἰολί ἔδης Ζ 154. -- - χρατέρ᾽ 
ἄλγε᾽ ἔχοντα ἀρ. ἱπίοσοβ 1 
93. 

ΙΝΡΕΧ. 

Σκαναΐ Ῥονίας Ῥγοῖδθ, σϑῃ, Γ' 
268. --- πύλαι Τ' 145. ρεπ. Ζ 
807. Χ' 6. ἀαι. Γ΄ 149. Π|12. 
Σ 458. Χὶ 800. 8δοο. Ζ 257. 
993. 1854, 4170. 

Σκαμάνδριος -ξΞ Αβίγαπᾶχ, 86ο, 
Ζ 402. 

Σκλαμάνδριον . ΒίγοΡ ἢ, 
ἐσϑλὸν ϑηρητῆρα οοο. Με- 
ποῖδυβ Εἰ 49. 

Σκαμάνδριος. --- λειμῶνι Βὶ 
467. --- πεδίον Β 408. 

Σκάμανδρος, [ανία5 Εἰ 1714. Φ 
8065. --- ἀοο. 7 74. (ΞΞ Ξαν- 
ον). ---- ἘΪὰ5 ἀρητήρ ἤγρβε- 
πον Εὶ 77. --- βαϑυδινήεντα 
Φ 6008. --- δινήεις Φ 124, 
56ῃ. Χὶ 148 (ἀπρ]εχ ἔοηβ). -- 
δῖος (0 14ἃ ργοἤα 6 η5) Μ 21. 
--- διοτρεφές Φ 228. - ἐύρ- 
ροον Η 829. -- ἤιόεντι Ἑ 
80. --- ὄχϑας ποταμοῖο 4 
499. 

Σκάνδεια, Ογίμεῦδε ᾿πβαΐϊδε ροΥ-- 
ἰὰ5, 8οο, αὶ 208. 

Σαάρφη, Τιοοϊογαμ ἃ., δοῦ. Β 
592. 

Σκύλλη μὶ 85 δεινὸν λελακυῖα. 
285. 245. 810. --- δεη. μὶ 108 
σποπέλῳ. 125 Κραταιέν, μη- 
τέρα τῆς. 480 ἐπὶ σκόπελον. 
πτϑοο. μ 329 ἄπρηκτον ἀνέην. 
281 πετραίην, 261. [445. ψ 
828. 

Σκῦρος, ἴπδτιῖδ, ἐδπ. λ ϑύ0θ (Νεο- 
Ῥίο!οτηὰβ ἱπάθ ἀδαποίμ8). 
ἀαἰ. Τ' 826. --- αἰπεῖαν Ἤυ- 
ῆος πτολίεϑρον 1 θ68. Σκυ- 
ρόϑεν Τ 882. 

Σκῶλος, Βοροίϊ8ε νἱουβ, δος, Β 

497. 
Σμινϑεύς (ΞΞΞ ἈΡ0]10), νοῦ. Αὶ 

99. 
ΖΣόλυμοι,  Ἰ,γοῖδε, ρϑῃ5. κυδα- 

λίμοισι Ζ 184. 204, ---- ὀρέων 
ε 288. 



ΙΝΌΕΧ. 

Σούνιον ἱρὸν ἄκρον ᾿ϑηνέων 
γ 218. 

Σπάρτη 4 582. --- δοα. Β 582. 
α98, β214. 859. -- Σπάρ- 
τηϑεν β 3271, ὃ 10. --- Σπάρ- 
τηνδὲ α 385. --- εὐρείῃ 1.460. 
- καλλιγύναικα ν 412. 

Σπειώ, Νεοτεὶβ Σ 40. 
Σπερχειός, ΤΒοββαιίαο ἔσν. νοῦ. 

Ψ' 144, --- ἀκάμαντι (Μεπε- 
βίμ}} ραᾳϊ.)}) ΠῚ 176. --- ποτα- 
μῳ Ψ' 142. διιπετέος ποτα- 
μοῖο υἷός (Μεπεβι}.) Π 174. 

Στέντωρ, ορος. --- μεγαλήτορι 
χαλκεοφώνῳ Ε Ἴ8ῦ. 

Στιχίος (Αἰ αποηβίπη ἀὰκχ, Με- 
ΠΟΙ οἱ 5068}15 Ο 391) Ν 105. 
691. --- δος, Ο 329 (οοο. Ηε- 
οἴοτ). 

Στρατίη, Ατοδάϊδε τι... 8ἃεο, Β 

Στρατίος, Νεβίουϊβ ἔ.., γ. 419. 
439. 

Στροφίοιο υἷον 
ἀτίαμα Ε' 49. 

Στύμφηλος, Ατοαάϊας ἃ.» ἃςο, 
Β 608. 

Στύξ, Ταγίατὶ ἥμιν. Στυγὸς 
ὕδωρ ΚΞ 211 ἀάατον. Ο 571 εἱ 
ε 188 τὸ ,“πατειβόμενον. -- 
Στυγὸς ὕδατος. . ἀπορ- 

. ρώξ Β 105 (Τι ατερία). 014 
ἔθοογιμα). αἰπὰ ῥέεϑρα Θ 

μά, Ευθοεδθδ τι., 8οο, Β 539. 
Σύμηϑεν Β 671 (πδ]α ἱπίον 

ΒδΒοδυπι εἰ (πἸἀπη1). 
Συρίη νῆσος (βιρτα Οτίγοίδη), 
πον εὶ Ρδίτα) ο 403. 

Σφήλοιο Βουκολίδαο υἷός --Ξ 
φαβαὰ5 Ο 588, 

ΖΣ,χεδέος, Ἰρμῖιῖ ἔ., ῬΗοοδηβίαπι 
ἀυχ Β517. ---ος. 806 (οεο. 
80 Ηβείοτο). 

Σχεδίον, Περιμήδεος υἷόον οεο. 
Ηδοϊον Ο 515. 

-ξ Ἔα ϑοδιωδη- 
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ΖΣχερίη, Ῥμαθδοιηι ἰηβαϊα, ἀαι. 
6 8. -- δοο, Ψ 1θύ0. --- ἐρατει- 
νήν ἡ 19. ---- ἐρίβωλον ε 84. 

ΖΣχοῖνος, Βοροίίδθ ἃ., δος. Β 
497. 

“Σώκος, ΗΪρρδβὶ ἔ., δος. 4.441. 
--- δαΐφρονος ἔγχος «1 450. 
--- αὐτοκασίγνητον εὐηγενέ- 
ος Σ.οιοὸ (ΟμᾶγῸρ 61) ΑΔ Αη. 
-- Ἱππάσου υἱέ 4 450. -- 
ἐσόϑεος φῶς 4 428. -- (οοο. 
ἃὉ ὉΠχο 4 447). 

Ταλαιμένης, -ξος υἷε Μεβιηϊο5 
οἱ ΑΕ ρΡΒι.5) Β 86. 

Ταλαϊονίδης Μηκιστεύς, σεῃ. 
Β ὅ66. Ψ 678. 

Ταλϑύβιος, Δααιϊποιηποηίβ ργδᾶε- 
60.Ἢ 2706. Τ᾽ ,1θδ., 267. 
-- δοο. 4.320. Γ 118. ---νοο. 
4 198. --- ϑεῷ ἐναλίγκιος 
αὐδήν Τ 260. --- κήρυκε Ψ 
897. ἀοο. 4192 ϑεῖον. 

Τανταλος. ---- χαλέπ᾽ ἄλγε ἔχον- 
τὰ ἃρΡ. ἰηΐεγοβ Ἢ ὅ82. 

Τάρνη, Μαεοπίας α., ἐριβώλα- 
κος Ε 44, 

Τάρταρος, βαϑύυς Θ 481. 
ἠερόεντα Θ΄.15. 

Τάρφη, ΤμΟΟΓΟΓΊΙΓΩ τι.» 800. ΒὉ33. 
Τάφιοι, 5εη. ξ 402 πάρ (Με- 

58 .]1π|8 Θπιρία8 εταί). --- ληΐ- 
στορὲς ἄνδρες ο 427 (ἰοπιϊ- 
Ὧ65 Γδρ᾽ πηι). ---- , ληιστῆρσι π 
420, -- Τ ων ἡγήτορι Μέν- 
τῃ α 106. ---- φιληρέτμοισι ἃ 
181. 419. 

Τάφος, ἴπδυ]α, σθη, α 417 (1πἀε 
Μοηΐθβ ῬΘΥΒΟΠ 5). 

Τεγέη, Ἀτοδάϊαθιι., δος, Β 607. 
Τειρεσίας, αο, ΤῊδθδπυδ γδίθϑ, 

ϑεῃ, αι 097, λ 50. 89. 479 κα- 
τὰ χρέος. ψ 251. --- αι. κ 
924.1.82.---νοο. Τ΄ ἢ λ.139. -- 
ἄνακτος ψυχή 1 15]. --- Θη- 
βαίου κ 492. 565. 1 90. 165. 
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μ 2367 μάντιος ἀλαοῦ ἔπος. 
ψ 929. 

Τεχτονίδης Πολύνηος, σεπ. ' 
114, 

Τελαμών, ΑἸδοὶβ ραί,, ἀγαυοῦ 
υἷός Ῥ 284. --- παῖ ἀμύμο- 
νος 1 09. -- πατρί (Του) 
Θ 288. --- υἱὸς Τιὦνος Ν᾿ 1717 
(Τοῦςεν). Ῥ299 (Ἀ78Χ). 

Τελαμωνιάδης (ΑἾ8χ). ἀαἱ. Ν᾽ 
109. ---- “Ζἴας ΚΝ. Αἴας. 

Τελαμώνιος... Αἴας. Τεῦκρος. 
Τεμέσην 868 Ἔοχροτίδίαν ἃ 184, 
Τένεδος, οιο, φᾳε6η. «4, 38. 452. 

“Δ 6025. Ν 83. γ159. 
Τενϑρηδόνος υἱός, Πρόϑοος 
Β 750. 

Τερπιάδης Φήμιος, ῬΥΟΟΟΤΏΙΩ 
δηΐου χ 990. 

Τευϑρανίδης Ἄξυλος, 8.ο,Ζ 18. 
Τεύϑραντα οοο. Ηεοίον Ε᾽ 708. 
Τεῦκρος Ζ 51. Θ 266. 8090.Ν 

182. 315.ἕ Ξ' 515. Ὁ 488. 
ἥδ. ΤΡ 1 ἢ 602. 88. 
-- ρθη. Θ᾽ 882. --- οο. Δ 
836. ΝΘΙ. Ο 802. -- ἀμυύ- 
μων Θ᾽ 218. 292. --- ἄνακτος 
βίη Ψ 8ῦ9. --- βέλεμνα Ο 
484. τόξων εὖ εἰδώς Μ 850, 
8369. --- κασίγνητος καὶ ὄπα- 
τρος (Δ]8.15) [ 871. --- πέ- 
πον Ο 487. --- Τελαμώνιος 
Ν᾿ 170. δος. Ο 462. κοίρανε 
λαῶν Θ 381. --- τόξα Η͂ 8172. 

Τευταμίδης Μῆϑος, 6εη. Β 843. 
Τηϑύς. ---- μητέρα Οερδηὶ 5 

201. 802. 
Τηλέμαχος α 156. 420. 425. β 

146, 2600. 397. 3525, 3548. 581. 
Α10. 418. 422. γ 12. 481, 
δ69. 112, 185. 639. λ 185. 
Ο 144, 194. 217. 287. ὅδ0. 
π 48. ὅ6. 160. 192: 9218, 
221], 8890. 445. 460. ο 36. 
01. 78. 542. 850. 489, 541. 
θ8, τ 14. 858. 47. 87. υ144. 

ΙΝΡΕΧ. 

251. 808, 840. φ868.9581. χ 92 
(οοο. ΑἸπρ Εἰ ποιητὴ). 95. 108, 
1171. 207 (οοο. Ἐυγγδαθη). 
284 (Διηρῃϊπηθαοπίθμ). 294 
(Πμεοογιατη). 880. 400. 426. 
454. ψ 29. 44. 96. 297. ὦ 
1505. 176. --- σϑ. ἴῃ οι ἃ 
801. ο 28. ρ 388. ν 240, 
ἴῃ ὃν γ 8714. λ 08. ξ 175. 
ο 267. 4096. ς 1566. υ 272. 
205, φ 210. 318. --- ἀαὶ. β 
1904, 383. γ θ9. 475. δ᾽ 166. 
215. 811, 664, 848. π 947. 
872, 421. 458, ρο 161. ς 588, 
491, τ92]. υ3241. 8520.578. 
ω 1θὅ. --- δοο. α 382. β 88. 
185. 200. 899. γ 60. 858. 
464, δ 700, ε 235. ν 418. ὁ 
Α, 7. 110. π.4. 828. 569. 
401. ο 25], 864. 591. ς 314. 
411. τ 8. υ 269. 574. φ 428. 
χ 150. 277. 865. 390. 488. 
ψ 112. 867. ὦ 8568. 505. --- 
νοῦ. α 9584. 400. β 270. 402. 
γ 14. 206. 280. ο10. 49. 
08. 111. 591. 8546. π 28 γλυ- 
κερὸν φάος. 202. ο 41 γλυ- 
κερὸν φάος. 75. 101. ς 215. 
τ 4.υ 970. 424. χ 151. 991. 
ψΨψ 118. ὦ 506. --- δαΐφρο- 
νος χτῆσιν δ 087. --- ἥρως 
δ᾽ 21. 508. νος, δ᾽ 812. ---3εο- 
εἰδής α 118. γ 348. ξ 179. 
9 828. 391. δεο. σ 20. --- 
ϑεοείκελον γ 416. -- ἱερὴ 
ὃς Τί οιο β409. π 4710. ς θ0. 
405. φΊ 1. 180. χ 364. -- 
μεγαθύμου γ 8604, 425. -- 
μεγαλήτορος γ 452. --- μη- 
τὴρ Τ᾿ οι Πηνελόπεια ρ 954. 
-- Τ᾿ οιο πατήρ Β 200. 8εεα. 
21 354. --- πεπνυμένος ἃ 318. 

2390. 806. 845. 967. 588, 411, 
β 129. 208. 809. 371. γ 21. 
75. 201. 225: 259.-δ290: 
915. 598. ο΄ 86. 1541. 79. 
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200. 2790, ὅ02. 512. ὅ85. 
π 80, 68. 112. 146. 240. 
262. ρ 45. 71. 101. 302. 
5908. ς 226. τ 30. ἡ 338. 
φ 348. χ 158. 461. ψ 123. 
ω 10. --- υἱὸς Ὀδυσσῆος ο 
[03.1 ὅ84. ο 8. υ 288. φ 
432. 4αι. δ 148. δοο. ᾷ 998. 
Ἐπ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε 
β 8δ. 803. ρ 406. --- ἐσόϑεος 
φῶς υ 124. 

Τήλεμος Εὐρυμίδης, μάντις 
Ογοίοραπι ἡ ὅ09. 

Τηλέπυλος Παιστρυγονίη(ιγ}5), 
800. Ἀ82. ψ 3518. 

Τηλεφέίέδης Ἑὐρύπυλος, δοο. λ 
519. 

Τηρείης ὄρος αἰπύ (Μγϑῖ86) Β 
829. 

Τηΐγετος, ΤΠ ΘΟὨΪ86 Π]1018.---πε- 
ριμήκετον ξ 108. 

Τιϑωνός, Τμδοπηθἀοηιῖ5 ἔ., 8οο. 
Υ 281. --- ἀγαυοῦ (Αὐτοτας 
τηϑυϊ5) Δ 1. ε1. 

Τίρυνς, νᾷἅος, Αὐρο!αϊβ ἃ, --- 
τειχιόεσσαν Β δ69. 

Τιτῆνες ὑποταρτάριοι ΞΞἶ 219. 
Τιτάνοιο (ὙΠΕ558 186 τηοηι15) 

λευκὰ κάρηνα Β 85. 
Τιταρήσιος, ΤῊρεβα!θ ἔπν,, 

ἵμερτόν Β 151. 
Τιτυός, Γαίης... υἷός, «ες. 1 

570 (ἀρ. ᾿πέθυοβ, [δίοηϑο ὙἹ ΠῚ 
1πία}ι 580). --- Γαιήιϊον υἷόν 
η 524. 

γλήκόδιμον Ζαμαστορέδην 
οοο. Ῥαίγοοϊαβ ΠῚ 410. 

Τληπόλεμος. Ἠδτου] 8 εχ Αϑίγ- 
οομῖα ἔ., Β 061 (οο6ο. Τϊογπι- 
πἰῖοπ). Ε' 6852. 6560. 600 ἃ 
ϑαγρθᾶομο οοο. --- 8ος, Ε' 668. 
-τ νος. Ἐ 648. -- δουρικλυ- 
τός, Βποάίογηπι ἀαχ Β θ07. --- 
Ἡρακλείδης ἠύς τε μέγας τε 
Β θῦ8. 80. Εἰ 638. --- υἱωνὸς 
“Διὸς Ἐ 681. 

Τμῶλος, Τ γἀϊαο τηοη5, αἱ. Β 866. 
-- νιφόεντι Ὑ 380. 

Τοηχίν, ΤΠΘββα δο ἃ., 800. Β 
082. 

Τρῆχον αἰχμητὴν Αἰτώλιον οεο. 
Ηεοίον Ε' 7060. 

Τρίκη, Μδομδο Βα. ΤΉ Θββα! θα, 
δ0ο. Β729 υδὶ κα. --- ἐξ ἔππο- 
βότοιο 4202. 

Τριτογένεια ---: Μίποτνα Θ39. Χ' 
183, ---- Διὸς ϑυγάτηρ, κυδίέ: 
στη 4 δῦ. γ 8578. 

Τροίη Υ᾽ 810. Φ 875. --- σεη. 
Ζ 239. Ν 288. 867. ΞΞ 805. 
α 927... ε 89. κα 40. 3582. 
ν1957. ξ 229. ς 200. -- ἀδῖ. 
ΒυΝΘΣκ 178. ΠΩΘ75. ἸΣΊΗ͂Β. 
1240. 4 818. Π 515. Ρ155. 
Σ 880. Τ 380. Χὶ 478. 9 
ὅ42..᾿δἱ ϑὅ8ι “7.6: ν"818.. ὁ 
1538. ς 266. ὦ 87. --- 8εο. 
ΕΒ, 778. Ζ 207. 1 46: Καὶ 28. 
“495: ΟΝ ΤΑ Θαθεῖ Ου»θδ: 
Π 109. ὦ 291. 346. α 210. 
δ 1406. ν 248. ὃ 469. -“-- 
Τροέίηϑε 3, 402. γ 2571. 
210. δ᾽. 488. ε98. 259. 1 160. 
-- Τροέηνδε Η 890. αὶ 
116. ὦ 104. γ 268. [π289.] 
ο 514. τ 8. 187. --- ἐριβώ- 
λακι Ζ 315. Π 461. ὦ 86. 
δος. Γ᾽ 74. 251. --- ἐρέβωλον 
1 829θ.ὄ Ζ 67. Ψ' 215. -- 
(εὐναιομένην πόλιν Ἐ, 489. ) 
- “εὔπυργον Ἡ ΠΙ. --- εὖ- 
ρυάγυιαν Β 141. 1 238. -- 
εὐρείῃ Ν᾿ 488. , 256. 494. 
714. αθ2. δ᾽ 99. 807. 1 499. 
μ 189. --- εὐτείχεον Θ 241. 
5 Ηρ πρήδεμνα ΠῚ τὸ0 
ἵερά. ν 388 λιπαρά. - πό- 
λιν 4 129 εὐτείχεον. Ἐ; 489 
εὐναιομένην. λ 10. ---- Τ᾿ ης 
ἱερὸν πτολίεϑρον α 2. -- 
ὑψίπυλον Π θ98. Φ 544. -- 
ψιᾶς Ἴλιος. Πριάμοιο πόλις. 
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Τροιξζήν, Ῥιομιεάϊβ ἃ...) 806. Β 
01. 

Τροίζηνος Κεάδης, Ἑχρδεπιὶ 
Ῥαΐ.. σε. Β 847. 

Τρωάδες Ω 104. ---- ξλκεσιπέ- 
πλους Ζ 442. Ἡ 397. ΧΊΟΘ5. 
-- Τρωιάδων Σ 118. Χὶ 5814. 
ΞΞΞ- βαϑυκόλπων 42. 215. --- 
γυναῖγας 1 159. 281. 1891. 
- τῆς ληίδος ν 368. 

Τρωικός, λαὸς Ρ 124. Δ... Π 

8690. Φ 296. --- πεδέον Καὶ 11. 
Ψ' 464. 

Τρωΐλος ἵππιοχάρμης, Ῥυϊδτηϊ 
ἕν δες. (ὦ 257 (πιουΐ.). 

τρώια δούρατα ἵΝ 302 .---ἴπποι 
Ἐ222. ΘΊΟ6. Ψ' 818 (θίοπιε- 
ἀ15}0. ἰπΐν. 
Τρωσί Γ 584.411. Σ539. δ.259. 
- αἱ. Χ' 450. 484. 4760.----αος. 
Β420. Χ57.--- ἐυπλόκαμοι Ζ 
580. 588. 

Τρῴαι, ἵππο: 11 398. --- Τ΄ οὺς 
ἵππους Ψ 291. ---- Τ᾿ ἥσιν... 
κυσί ΡΊ27. 258. 213..22119.--- 
στίχας Ε.461. 

Τρώς, ΕὐΙΟΒ ΠΟΙ ἔ,., ΠῚ, Α558- 
τϑοῖ, δηγπθαῖβ ρδί., σοι. Κ᾽ 
2351.--ΟἼααί. Ε205.---αος. 280. 
---οἴ. Ε 306. 

Τρῶα ᾿Δλαστορίδην οὔο. ἈΦ Β1}- 
ἰο5 Ὁ 465... 

Τρῶες 4.256. Β128. 815. 826. 
ἘΠ3...56.14}}. σνέθθῳ 71..157. 
270. 488. Ε 451. 585. 607. 
6018. 789. Ζ 78. 227. 800. 
Ἡ 80. 195. 8598. 414. 477. 
Θ 55. 154. 158. 542. .1.1. 
Κ' ιθ0. «4 56. 70. 8582. 4290. 
408. 474. 483. 486. 525. 800. 
ΜΗ 8. 82. 108. 208. 2900.ἍΝ 
39. 105. 186. 551. 699. 722. 
724. 800. “Ξ 79. 448. Οϑθ06. 
579. 884. 890. 408. 5714. 
589. ὅ92. 707. Π 42. 278. 
295. 808. 5864. .569, 592. 

ΙΝΡΕΧ. 

600. 628. 764: 170. Ρ262. 
2606. 274. 819, 870. 608. 
7180. ΣΙ 175. 200. 229. 243. 
2603. 910. 447. Τ' 412. 3. 
146. 184. 874. Φ 35. 55.910. 
28. 006. Χ' 849. 994. 506. 
4) 063. ε 510, 9. 804. μ|90. 
ο 119. --- σε. 4 [600. Β 
127. 180. 855. Γ' 266. 297. 
819. 941. 417. 451. 4 85. 
197. 207. 8385. 457. 848. Εὶ 
204. 521. Ζ 57. 388. 450. 
596. Η 215. 800. [Θ 14.] 
238. 200. 278. 879. Καὶ 189. 
222. 881. 856. 418. 581. 
Α 121. 159. 220.. ὅ50. 5670. 
896. ΜΗ 18. 160. 226, 288. 
431. Ν 401. 425. 755. 8868. 
Ξ 400. Ο 571. 148. Π' 66. 
[98.1. 856. 608. Ρ14. 80 
τὸν ἄριστον (Ευφβουθπι). 
862. 5138 ἄριστοι (Πβείον εἰ 
Αδ6η685). Ὁ81. ὅ89. Σ᾽ 290. 
800. Τ' 70. Υ' 17. 852.. 554. 
905. Φ 102, 1058. 3806. 599. 
Χ 41, 382. 514. 2. 148. 177. 
215. ὃ 267. λ 888. 518. 
[947]. ὦ 88. --- Τρωσί Β 
40. 1600. 176..304. 380. 786. 
816. Γ' 16,..4 156. 179, Ε 
428, 510. 898. Ζ 109. 2838. 
Θ 481. 487. Καὶ 818. 421. 4 
58. 285. 819. Μ 2!8. 255. 
Ν 16. 2930. 858. 084. 720. 
Ξ 98. Ο 821. 424. 485. 101. 
111. Π| Ἴ8. 258. 878. 790. 
89. Ῥ 94. 1381. 996, 618. 
119. Σ᾿ ὅ9. 440. 461. Τ' θ8. 
151. 825. [867}. Ὁ 124, Φ 
281. Χ' 101. 119. 422. 4384. 
γ 86. ὃ. 82. -- Τρώεσσοσι 
Β..15,0υ82..69.,95}Ὁ. χὰ; Τ' 
209. 421. 98. 804. 808. Ε 
9. θ8. 124, 185. 148. 200. 
211.810. 2 862. 445. Η2]. 
148. Θ 117]. 252. 458. 496. 



ΙΝΘΕΧ. 

ΚΟΥ. 282, 810. 424. 548. 
«4219. 442. 470. ΜΗ θ8. 489. 
Ν 98. 149. 209. 847. 862. 
4584. 008, ἐΞ' 45. 192. 441]. 
500, Ο 858. 449. 4170. Π 
121. 201. 209. 576. 701. 
50. Ῥ'Ζ2, 150. 99]. 380. 
418. δ18. 596. 604. 627. 
6080. 111. Σ᾽ 198. 867. Υ᾽ 20. 
82. 120. 180. 8064. 9881. Φ 
158.:.2390. 448. 525. 1.287. 
ὃ 264. 278. 218. ὃ. 518. 1 
169. ὅ82. ξ 11. 5861. --- 
Τρώεσσιν 4 408.509. 521. 
Ἑ 86. 177. 607. 044. 702. 
894. Ζ 110. 477. Η 17.961. 
402. ΘΊ 11. 172. 244. 895. 
529, 1.887. ΚΑὶ 88. [4 79.] 
489. ΗΙ͂ 461. Ν 9. 1756. 5 
200. 5991, Ο 804. 846. 876. 
444, 880. Π 276. 856. ΡΊ6. 
1838. Σ᾽ 180. 150. 218. ΑΥ͂ 
280. 807. 915. ὦ 291. 31]. 
814. 428. δ 2715. χ 228. --- 
Τρῶας Β 125. 8601. Γ' 68. 
88. 99. 1506. 264. 285. Ζ 86. 
10. 247. 410. ἘἙ 32. 87. 1170. 
521. θ0ῦ. 802. Ζ 887. 442. 
Ἢ 27..551.49: 218. 297..0 
206. 449. Καὶ 5611. 4.826. 521. 
538. ΜΜ|144. 288. ΝΊ. 87. 
101. 129. ΞΞ 388. 475. Ο 6. 
42. 896. 404. 867. 022. 731. 
Π 92. 425. 84. 548. 6054. 
θῦὅ8. θ85. Ρ' 96. 458. 471. 
Τ' 423. 724. 88. 44. 96. Φ 
210. 224, 859. 521. Χὶ 57. 
105. 22. 297. ς 201. --- νοῦ. 
Τ' 80. 804. 455. Η67. 848. 
9568. Θ 113. 497. 4280. Ν 
150. Ξἶ 501. Ο 4258. 480. Ρ 

184. ᾧ Τ04. - ἀγαυοί Η886. 
Κι ο69, ΠΊ03. --- ἀγερώχων 
Τ' 80. Ε 023. Η848. ΠΤΟΒ. 
Φ ὅ84. -- ἀγήνορας Κὶ 299. 
- ἀγορή Η 3415. ἀαι. 4139. 
ἩοιηοΥ. 
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ἅ ὅ08. δος, Θ᾽ 489, --- 4ἰ- 
νείας Τ' ἀγὸς Ε217. ἀγοὶ ἠδ᾽ 
ἐπικούρων ΜΙ 61. 88, -- 
αἰχμητάων 4153. --- ἀλαλη- 
τός 2 486. --- ἀλόχῳ Β 8ῦ5. 
ἄλοχοι Ζ 288. Η80. Θ 155. 
Χ' 118. ,348. ἀλόχους καὶ 
νήπια τέκνα Ζ 94. 210. 510. 
Ῥ 223, --- ἀσπιστάων Ζΐ 221. 
Θ᾽ 158. “ 412. --- στονό- 
εσσαν ἀυτήν 1 8583. --- βασι- 
λεῦσιν Ὑ᾽ 84. --- Αἰνεία 
Τ΄ βουληφόρε Υ. Αἰνείας. --- 
δήμου χ 806. δήμῳ α 231. 
100. 220. δ᾽248. 890. Ὁ 550. 
ν 260. ὦ 27. 91. -- ἔναρα 
ΙΝ 2368. -- ἐνοπῆς Π 782. 
Ρ Ἴ1Ι4. ---- ἔργον ἀργαλέον 
Τ. καὶ ᾿᾿χαιῶν 2: ἀπτῖνι--- 
εὐηγενέων Ψ 81. --- ἡγεμό- 
νες Ν 491. --- ἡγήτορες Τ' 
188. ---- ἡγήτορες ἠδὲ μέδον- 
τες Καϑ0]1, 144. --- ϑωρη- 
κτάων Ο 089, 739, Φ 277. 
-- ἱπποδάμων Β΄ 280, Γ΄Ὶ127 
(ἀέϑλου-). 181 (ἔργα). 251 
(ἀριστοι). 4 388 ὕΡΕΙΕ 
γες). 90 (προμάχοισι). 
401. ΘΊΪ. Δ 808 ἐπε, 
γας). δαί, 4 852, Η 861. 
Θ᾽ 110. 6106. 829. Καὶ 424. Ρ 
418. 1 257.818. Ὑ᾽ 180. δος. 
Γ 848. 4 80. Ῥ 280, νοο. 
4 809. ΑΜ 440. --- κήρυκες 
Τ. καὶ ᾿“χαιῶν Γ᾽ 214, --- 
κέντορες ἵππων Ε 102. -- 
χλαγγή τε καὶ ἄσπετος. 
κυδοιμός Κὶ 523. --- κύνες 
καὶ γῦπες Σ 272. --- κύνας 
ἠδ᾽ οἰωνούς Ν 881. Ρ 241. 
-- μάχην Ῥ 53. --- μεγά- 
ϑυμοι Εἰ 27. ΛΑ 459. Ν 1737, 
βεοη. Ν 450. 420. ΨΊΤΟ. 
181. δος, Κ205. .4. 294. νοο, 
Ἐ 102. -- ἄλοχοι μεγαϑύ- 
μῶν ἀσπιστάων Θ 155. -- 
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μεγαλήτορες Θ 528, - νέκη 
Ρ 689. --- ὅμαδον Η 807. --- 
ὅμιλον 2186. Κ 252, 458. 517. 
540. --- ὀρυμαγδοῦ 1 3248, 
Αὶ 5389, Ρ 4601. --- παλίέωξιν 
Ο 001. --- πόλις Πθ69. 760. 
δοὺς 2.4. Θ ὅ2. 1412. [4 
82]. Ξ’ 251... γ 85. δ᾽ 249. εὐ- 
ρυάγνιαν Β 18. 80. 67. 88. 
- πόνος Ζ 18 (ταὶ Δυκέων). 
ΧΊΙ. --- εὐναιόμενον πτο- 
λέεϑοον 4 1θ4. --- πυρά Θ 
501]. -- σκοπός (ΡοΙ᾿ 65) Β 
192. -- πὲ ἘΠθΟ ΡΟ. 
-τ τείχει Ῥ 404. ὅ58. δοο. 
ΧΊΔ4. -- - τέκνα ΣΙ 851. Φ 
25. -- ὑπερηνορεόντων 4 
170. -- ὑπέρϑυμοει 1 288. 
“4 5604. Ρ27θ. δοο. 5315. Ο 
185. νου. Ζ 11|. 866. -- 
ὑπερφίαλοι ᾧ 4590. ἅκι. Φ 
414, δοο. ᾧ 224, νοο. Ν 621. 
- φάλαγγα Ζ 6. φάλαγγες 
Ἐ, 04. 591. 4 844. κεο. ΓΤ 
71. Η δὅ. Θ 279. Ν 1718. 
Ρ 285. Τ 152. --- φιλοπτο- 
λέμοισι Π 90. 886. 194. 
- φυλακαΐί τε καὶ εὐναΐί Κ 
408, --- Τικαὶ ᾿“χαιῶν φύ- 
λοπις αἰνή Ἐ 5790. Ζ 1. δοο. 
4 08. Π 356. --- βουληφόρε 
χαλκοχιτώνων (Δεηε85) Ε 
180. Ρ 485. -- ὑπὸ χερσίν 
Θ344. 4827. Σ11, -- χεῖρας 
ἀάπτους ΝΌὅ0. 

Τυδεΐδης (ΞΞΞ Πίοτηθ 465) Ε' 18. 
134. 3505, 410. 442. 600. Θ 
99. 1490. 107. ΚΑὶ 868. 489. 
528. 4 857. Ξ 29. 880. Ψ 
557. 398. 499, 820. --- Τυ- 
δεΐδαο Ἐ 3281. Θ 2584. --- ἀαϊ. 

ΙΝΘΕΧ. 

βροτὸς ἀνήρ Ε 362. --- Τιεῶ 
δαΐφρονος 405. ἐαι. Ε181. 
-- Διομήδης οὗ, ἢ. ν, -- δου- 
ρικλυτός Ψ 681. 8οο. Καὶ 109. 
- Τιεὼ κλισίην εὔτυκτον Κα 
ὅ66. --- μεγάϑυμε Ζ 145. --- 
μενεπτόλεμος Τ' 48. --- ποι- 
μένει λαῶν 4 ὅτ0. --- Τί εῶ 
ὦμον ἀριστερόν Ἑ 10. 

Τυδεύς (έος, ἕι εἰς.), ὉΙοτηθα 5 
Ῥ., 4 396. Ε' 800. 801. --- 
δ6η. ἘΞ 114. --- αι, 4 872. ---- 
860, ἴῃ ξὰ Ζ 222. ἴπ ἢ 4 984. 
-- ἀγαυοῦ Τ. υἷέ Ἐ 211. -- 
Αἰτώλιος 4,390. --- υἱὲ δαΐ- 
φρονος 4 8570. Θ 152. -- 
δίῳ Καὶ 285. -- ἵππηλάτα 
ΖΙ 1887). ἱπποδάμου υἷός 
ψ' 472. υἱὲ ἱπποδάμοιο 4 
870. --- μεγαϑύμου υἷός Ε' 
20. 285. 8385, νοο. Ψὶ ὅ09. 
-- Τ᾿έος ἔκγονος δαΐφρονος 
Οἰνεΐδαο Ἐ 813, --- σακές- 
παλος ἵππότα Ε' 156. --- 
Τ᾽. ἕος υἷός Ἑ 168. 406. Ζ 
119. Θ΄.118. Καὶ 487. 494. 4 
898. Ψ ὅ88, ἀαὶ, Δ 388. 
8.0. Β 406. Ε' 282, Η 179. 
16. νοῦ, Κ159. --- Τ', ἕος 
υἱόν: ἄγριον αἰχμήτην 
κρατερὸν μήστωρα φόβοιο 
Ζ 96. 277. ἄλκιμον Ζ 437. 
ἀρήιος γ107. δαΐφοωνΕ 134. 
ὑπέρϑυμος Διομήδης Ἐ5876. 
806. 4 8θὅ. ὑπερφίαλον Εἰ 
881. 

Τυνδάρεος, κι. 1 399 (6Χ 1,68 
Οαβίου. εἰ ΡΟΙΙυχ). -- Του 
κούρη (ΟἸ ἰδ οπιποβίγα) Ο199. 
- λήδην τὴν Τιέου παρά- 
κοιτιν 1 298. 

Ε 98. 97. 207. 240. 798. Τυρώ, ϑαϊπιοπεὶ ἔ,, ΟΥθί μοὶ ὑχὸῦ 
Καὶ 250. 867. 4870. Ψ' 824. β 120. -- “εὐπατέρειαν 285. 
- δος. Εὶ 85. 343. 329, 457. Τυφωεύς, έι Β ἼΒ2. --- Τυφω- 
ψ' 889. --- του. Ε'ὶ 440. ΘΊ139. 
161. 153, Καὶ 349, 4.813. -- 

ἕος εὐναὶ εἰν ᾿Φρίμοις Β 
183. 



ΙΝΘΌΕΧ. 

Τυχίος, σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄρι- 
στος Η 220. 

Ὑάμπολις, ῬΠοοΙΪ5 πι., δος, Β 
521. 

ἱγάδες, βἰάιβ, δοο, Σὶ 486. 
Ὕδης δῆμος. 5.1} ΤτΏΟ]ο 51, Ὁ᾽ 

885 ἐν πίονι Τρἰἰοη παίτβ. 
ἹὙλακίδης Κάστωρ ἕ 204 Βοίι5 

8 Ὁ ὕΠ|Χ6. 
Ὕλη, Βοροίϊαε τ., ἀαί. Ε 108. Η 

221. --- δος. Β 00, 
Ὕλλος, Δοπίαο ἤαν., ἐχϑυόεντι 

Υ 592. 
Ὑπειροχίδης ᾿Ιτυμονεύς,, δος, 

“4 618. 
Ὑπείροχον οοο. {Π|κ65 4 895. --- 

- 2) Πγπποπεῖ (4. ν.)} Ὁ. 
ἹὙὙπείρονα ποιμένα λαῶν οοο. 

Ὀιοπιθᾶοβ Ε' 144, 
Ὑπέρεια, ἧς, Ατρὶ Ρεϊαβρίοὶ 

ἴοπμβ, ρεη. Ζ 407. --- 8.ο. Β 
784. 

Ὑπέρεια, ῬΥΪΙΟΥῬμδθδοῦχτῃ 566ε5, 
ΡῸΡ6 Ογοίορε5, ἐν εὐρυχόρῳ 

ἀρ ιρρρός, ἱπποδάμοιο βίη Ῥ 
24. -- ποιμένα λαῶν οοὐο.Με- 
ποίδιβ ἐπὶ 910. 

Ὑπερησίη, Ἀομαίδε αἃ., ἃοο. Β 
578. --,Υηνδὲ ο 254. 

Ὑπεριονίδης, αο, Ἠέλιος, οι. μ 
170: 

Ὑπερίων, ονος α 24. - ἡλέκτωρ 
ΤΟ 898. --- ἠελίοιο Θ᾽ 480 
αὐγῆς. α 8 βοῦς. μ. 208 ἴφια 
μῆλα. --- ἀαὶϊ, αὶ 188, 846. 
8714. 

Ὕπνος ΞΞ 210. 286. --- νου. ΚΞ 
204, 289 (ἄναξ πάντων τε 
ἅεῶν πάντων τ᾽ ἀνϑιρώ- 
πων). --- ὕπνῳ καὶ ϑανάτῳ 
διδυμάοσιν ΤΘΊΣΕΘΒ21: - 
κασιγνήτῳ ϑανάτοιο (Ξ, 281. 
-- νήδυμος Ξὶ ΚΞ 242. 854. δοο. 
ΤΠ 454. 
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Ὑποϑῆβαι, Βοθοιίαε α., δος. Β 
οθῦ. 

Ὑπονήιος Ἰϑάπη, 56η.γ 81. 
Ὑποπλαπίη Θήβη, ἅαι. Ζ 8397. 
ἹὙποταρτάριοι ϑεοί, ἀοο. Ξ 219. 
Ὑρίη, Βοροίϊδθ π., δος, ΒΑ4Θ6. 
Ὑρμίνη, ΕΠ1αΪΒ ἃ, Ἔ 610, 
Ὑρτακίδης Ἄσιος ΒΒ881. 838. ΓΙ 

90. 110. 108. 
Ὑρτάκπου υἷος, Ἄσιος ΙΝ 111. --- 

800. Ν 759. 
Ὕρτιον Γυρτιάδην, ΜΥϑουιπὶ 

ἀποθπι ο00. Αὐαχ ἐΞ 911. 
γψήνορα δῖον, Τοϊορίοπὶα. ἴ,, 

ο00. ΕῸΓΥ ῬΥΪαδ Ἑ τό. 
᾿ἱγψήνορα Ἱππασίδην οοο. Ὀεἰ- 

ῬΒοΡι5 Ν᾽ 411. 
Ὑψιπύλη,, ΙΔϑοηΐβ υχον, Επποὶ 

πηδίον, ἀαἱ, Η 409. 

Φαέϑουσα, πγῦρμα, 850115 εχ 
Νοδοτὰ ἔ, μ182, 

Φαέϑων, Αυτοταα δα αι5, δος. ᾧ 
240. 

Φαίηπες ξ 190. ἡ 108. ϑ. 28.188. 
440. ν 180. 160. 869. (τ279 
ἀγχέϑεοι). 56η. 90 ἀριστῆες. 
197. κάρτος τὲ βίη τὲ (φεπεβ 
ΑἸοϊπουπι) 207. 298 ἐς πό- 
λιν. 802 δώματα. ἡ 816. 8 
5. ἀγοῤρήνδε. 91 εὐ 108 οἵ 
ἄριστοι. 117 ἄριστος. 198. 
2017. 231. 250 βητάρμονες. 
ν12 βουληφόροι. 149 περι- 
καλλέα νῆα. τ 279 ἐς γαῖαν. 
αὶ. ἰπ κεσσιν ξ 210. ἡ 11]. 
21. 201. 807. ν 204. 802, 
- Φαίηξιν ἡ 02. --- δου. 
ξ.284. 3271. ὃ. 80. ψ 338. --- 
νου, ἃ 830, -- ἀγαυοί ξ δῦ. 
ν 120, 804. --- ἀμύμονες ὃ 
458, -- ἀνδρῶν ξ 38. 114. 
202. ἡ 1566. 9 567. [1 519]. 
ν 115. [322]. --- ἀντιϑέοι- 
σιν ξ 241. - γαίης ε 280 
ὄρεα σκιόεντα. 288, 34. --- 

80} 
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γαῖαν ε8ῦ. --- δολιχήρετμοι, 
ναυσίκλυτοι ἄνδρες Ἅ 1901. 
909. »ν 160. -- ἡγήτορες [ 
98. --- ἡγήτορες ἠδὲ μέδον- 
τες ν 180. 210, δοο. ἡ 156. 
γοο. ἡ 1806. ' 11. 26. 97, 
987. 580. -- μεγαϑύμων ἡ 
10. --- ναυσίκλυτοι ἡ 59. π 
227. --- φιληρέτμοισι ε 880, 
3.90. 886. 585. 2349. ν 96. 

Φαίδιμος ἤρως, Σιδονίων βα- 
σιλεύς Μεοπεοίδατη ποβρίτἶϊο 6χ - 
οορὶὶ δ617. ο117. 

Φαίδρη, ὙΤΠδδοὶ ΧΟΡ, 860, 2 
921. 

Φαῖνοψ ᾿Δσιάδης, Αὐγάθηυδβ, 
ἀαί. Ρ 583. 

Φαίνοπος υἷε, Χαπίμι5 οἱ Τμοοπ 
Ε 152. 

Φαένοπος υἷον, ῬΒΟΥΟΥΗ Ἐ5|ι»- 
Φαΐῖστον, υἱὸν Βώρου, Τατπᾶς 

πδίιηϊ ο60. Ιἀοτηθπθι5 ΒΕ 49, 
Φαιστός, Οτείδο α., 8.6. Β 648. 

γ 200. 
Φαλκης, Τγοϊαπι5 ἄπχ, δος. Ν᾽ 

Ἴ91. Ξ’ 818 (ο6ο. ΑπΕ ΠΟ οΠπ5). 
Φᾶρις, Τιδοοῃῖδα α., 8οο. Β ὅ82. 
Φάρος, ἴπβι}8 ἀθουρίο οὈ]θοίδ, 

δος, δ 855. 
Φαυσιάδης ᾿ἀπισάων, 8... Α 

578. 
Φεαΐί, ΕΠῚ415 πι., 800. ο 297. 
Φειώ, δα Ταγτάδπατῃ ἔπν. 5118 τι.» 

σοῃ, Η 185. 
Φείδας, ΑἸμομ οπ515.Ν 691. 
Φείδιππος, ΤῊ 6554} ἢ, Β 678. 
Φείδων, Θεσπρωτῶν βασιλεύς 

8516. τ287 (1π {1 π15 ἰβίονϊα 
ΠοίΔ). 

Φένεος, Ατοδάϊαδδιι,, δος, ΒΘ05. 
Φεραί, ΤΏ 5581186 τι., ααἱ. δ 798 
(ν᾽ Ἐππιοῖαβ Παριϊαῦ). --- 
8ος, Β΄711 «α Βοορθείϊάθηι 18- 
ΟἸΓ͵ΙΏ. 

Φέρεκλον, υἱὸν ρμονίδεω ο66. 
Μευΐοπθβ Εἰ 59. 

ΙΝΘΕΧ. 

Φέρης, τος, Οτειμεὶ 6 ΤΥτο ἔ,, 
860. 2. 259. 

Φέρουσα, Νετεῖὶβ 2,49. 
Φηγεύς, Ὀατοιὶβ ἢ,, Τυοϊϑη5 Ε᾿ 

1... 15} 
Φήμιος, οαμίον ρο 308. --- καί. ἃ 

1584. ---- νοῦ. ἃ 897, --- Τερ- 
πιάδης χὶ 591. 

Φηρες (Οεπίδαυτν!). ὀρεσκῴοισι 
4 268. ---- λαχνήεντας ΡῬίτϊ- 
ἰῃοὺβ νιοὶ Β 743. 

Φηραί, Μεββθῃΐδθ τι.» δος. γ. 488. 
0 180. -- ξαϑέας 1 151. 298, 
-- ἐυπτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ Ε48. 

Φηρητιάδης (Ευπη6105), ἀο. 56 ῃ, 
Β΄68. Ψ' 576. 

Φϑαιρῶν ὄρος ἀκριτόφυλλον 
Οατῖδο Β 868. 

Φϑέη, ὙΠπεββαϊίαθ ἃ. 1259. 439. 
“106, Π΄18. -- Φϑέηφι Τ' 
929, --- δος. Β 089. Τ' 299. --- 
Φϑέηνδε 4 169. Τ' 880. -- 
Ἑλλάδα τε Φϑίην τε 1395. 
1 496. -- ἐριβώλακι βωτια- 
νείρῃ 4 165. --- ἐριβώλακα 
μητέρα μήλων 1 εὐ): Ξ ἐρέ- 
βωλον 1 868. --- ἐσχατιὴν 
Φϑίης (Ῥο]ορ65) 1.484. 

Φϑῖοι Ν 686. ---- σεπ. Ν 699. 
- μεγαϑύμων Ν 699. 

γέρε ρον Ζημοῦχος, 8.0. 7᾽ 

ἔνρμ Ὅλῶν ὉΠΧῚΒ ΒαΡα οι5,,. 
18 εἰ 3684 ὄρχαμος ἀνδρῶν. 
φ 388 (χ 208 Ριίδβαπάγιπι. 380 
Οἰδϑίρραπι. οὁ60.) χ 899, -- 
δῖε ῳ 240. 

Φιλοκτήτης, αο, ' 219. 
ἄνακτος Β Ἴ35. --- τόξων εὖ εὖ 
εἰδώς Β 118. --- Ποιάντιον 
υἷόνγ 190. 

Φιλομηλεΐδης, 1650 ᾽π5, ἀδί, δ 
8543, (ὉΠ|π65 οὐπὶ 60 ᾿ποΐαΐτβ 
68.) ρ 134. 

Φλεγύαι μεγαλήτορες, δοο. Ν᾽ 
902. 



ΙΝΘΕΧΣ. 

Φσβος 4,440. 4187, --- ἀοο. Ο 
119. (Λίανεῖβ πα! ηἰβύγαπι). 
Μαγιὶβ υἱὸς ἅμα κρατερὸς ΤΕῚ 
ἀταρβής Ν 299. 

Φοῖβος, δεινός (οοο. ἀρόττι 
ΠΤ Ἴ88, --- ἀαδι. 441 449, 
νου. Φ 480. 448. -- ἄκπερσε- 
κόμης ΥὙ᾽ 89. --- πόλλων 
Α' 48. θ4. 72. 182. 487. Εὶ 
844. 454. Θ 452. Μ 8588. 
968. 2134. Ο ὅ9. 307. 518. 
9095, 441: Πα 527. ΤΌΟΣ 710. 
09. ΠΕΡ ΘΒ Ὁ ΘΒ. ΆΕΙΘ, 
158. 875. 450. Φ 515, 545. 
ΧΊ. 218. 859. ΔΨ 188. 888. 
4) 82. γ 219 (Ρἢν ΟΠίΪη 000.) 
Ὁ 19. δεπ. ε. 201 ἐν ἄλσεϊ 
δενδρήξντι. ἄναχτος 1 600, 
λάινος, οὐδὸς ἀφήτορος Ι 
405. ἕκάεργος 1 564. χρυ- 
σαόρου Ε 09. --- ἤιε Ο 3θῦ. 
Υ 152. --- φίλε Ο21. ΠΟΤ. 

Φοινέκη, δεο. δ᾽ 88 (νυ επῖῦ Μδηο- 
Ιδ5).. ξ 291. 

Φοίνικες, ἀγαυούς Ψν 272. ἀνήρ, 
ἀπατήλια εἰδώς, τρώκχτης 
ξ 288. --- ἄνδρες. Ψ' 144. --- 
ναυσίπλυτοι, τρώνται 410. 
- ἀνδρῶν ὠχύαλος νηῦς 
ο 4718. --- πολυπαίπαλοι ὁ 
419, Σ 

Φοίνικος κουρὴ τηλεκλειτοῖο 
ΞξΞ- Εὔυτορᾶ, ρθη. ἐξ 921. 

Φοῖνιξ, Ατηγηίοτῖβ ἔ,, ἈΘΠ1Π15 
τηαρ᾽ϑίον 1 427, --- ἀαι. 553, 
621. 609. Ρ δδ5. --- ἀντέ- 
ϑεον Φ' 800 (ὀπάονα 50, Ρε- 
1ε). --- ἄττα γεραιέ 1 607 
(διοτρεφές). Ῥ 561 (παλαι- 
γενές). - ὁ γέρων 1 690. 
-- γέρων ἱππηλάτα 1 482. 
ΠῚ 196. Τ 311. --- διέφιλος 
1168. 

Φοίνισσα γυνή ο 417. 
ΤΈΣ ϑυγάτηρ Διομήδη 

605. 
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Φόρβαντος πολυμήλου υἷόν 
(Ποπϑαπι) ἐΞ΄ 490, 

Φόρπυς, ῬΗνγσαπι ἀὰχ Β 862. 
- δοο. Ρ 218. 518. --- δαΐ- 
φρονα, ῬΠΔΟΠΟΡ 5 ἢ, οοο. Α͵ὰκ 
Ρ 5812. 

Φόρκυνος; ἁλὸς μέδοντος, ϑυ- 
γάτηρ (ἴπιουβ8) α 72. --Φόρ- 
κυνος ἁλίοιο γέροντος λι- 

μήν ν 90. 845. 
Φραδμονίέδης ᾿ἡγέλαος, ἀοο. Θ 
ὍΘ Πς 

Φρονίοιο υἷός, Νοήμων δθ80. 
048. δος. β΄ 986. 

Φρόντις, ΕΠΡΠΟΥΡΙ οἱ Ῥοϊγάα- 
τηδηιἷ5 τηϑί., Ῥαπίποἱ ἀχουῦ, δίῃ 
Ρ 40. 

Φρόντιν Ὀνητορίδην, Μεποϊαὶ 
σα υπαίου θη, ἌΡΟΙ]Ο ο60. γ 
282. 

Φρυγέη 42 45. --- σεοη, Γ' 401. 
- ἀαἱ, ΠῚ 719. --- δος. ΖΣ' 
291. --- ἀμπελόεσσαν Τ' 184. 

Φρύγες. ἃθ6. Β 862. --- αἰολο- 
πώλους Γ' 1858. --- ἵππόμαχοι 
Κ, 451. 

Φυλάκη, ὙΠο5581186 α., ἰπ ΡΓο- 
16 5118] αἰϊίομθ, ρθῆ. 8 200 
(ΤΡ 16}18 564.65). ο 2960, ---- ἀδί, 
Β΄100 (ΛἸδάοηιβ 564 .65)..Ν 696. 
Ο 385. --- δοο, Β θ9θῦ. 

Φυλακίδης Ἴφικλος, σοι. ΒΠ0δ. 
Ν 698. 

Φύλαπον οοο. Τιεἰϊα5 Ζ 85. 
Φύλακος, Ῥεϊοποὶ ἔν, ΤρΡμΪο] 15 

αἱ... σοπ, 0 291. 
Φύλας, αντος ϑυγάτηρ. ΞΞΡο- 

[γτη6}6) ΠῚ 181. --- ὃ γέρων 
1191. 

Φυλεΐδης, ξὦ οἱ αο (Μες 65) Π 
513. --- δουρικλυτός Εἰ 12. ---- 
Φ. εὦ ἕταρον (Οἰαπι) Ο 519 . --- 
Μέγης οἷ, ᾿Ὸ ν. --α Φ.αο σά- 
κος Ο ὅ28. 

Φυλεύς, ῆος εἰ ἕος, Μερειΐβ 
Ῥαϊ., Ο 880. --- δος, Ψ' 697. 
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- διέφιλος. ἱππότα Β 0638. 
-- Φ.ιέος υἱόν Καὶ 110. 175. 

Φυλομέδουσα βοώπις, Μεποβιμ 1 
τηϑί, Η 10. 

Φυλώ ὃ 128. 138 ἀμφίπολος 
ΗδΙθπδε. 

Φωχῆες, 88π. Β 517. Ρ 807 
ὄχ᾽ ἄριστον. Ο δ16 ἀρχόν 
(ϑομοάϊυμ). Β ὅ20 στίχας. 

ΖΧαλκίς, Ἀδίοιίδθ α., ἀγχίαλον 
Β 640. 

Χαλπίς, ἘΠκ4Ὶ5 ἥπν,, καλλιρέε- 
ὅρον [ο 295]. 

Χαλκπίς, Ἑσθοδδαδα., δος, Β597. 
Χαλκωδοντιάδης Ἐλεφήνωρ Β 

Ὁ41. 
Χάλκωνος υἷός τεΞ ΒΑίῃγοΙο5 Π 

595. 
Χάοις, ἨδΡ δ οβιὶ ὭΧΟΥ ΣΙ 582 λι- 

παροκρήδεμνος, καλή. 
Χάριτες Εἰ 8388. 9 564. π 86ῃ. 

ξ 18. ς 194 χόρον ἔμερό- 
Ἔντα. --- Χαρίτεσσιν πη 81. 
-- ὁπλοτεράων μίαν ΚΞ 261. 
275. 

Χαρόποιο υἷός τεΞ 
615. 

Χάροψ Ἱππασίδης, αὐτοκασί- 
γνητος Σιώκοιο, ἃςο. Δ 428 
(συἱποταὶ {Π|Χ65). 

Χαρυβδις, τος μ 441. -- ἃοο. μ 
4360, --- δεινήν μ' 200. 490, ψ 
827. --- δῖα μὶ 104, 28ὅ. --- 
ὀλοήν μ' 119, 428, 

Χείρων 1148. 890. ---δικαιό- 
τατος Κενταύρων ΛΔ 892. -- 
πατρὶ (ΔΔο!Δοηϊ5) φίλα φρο- 
νέων 4 219. 

Χερσιδάμαντα οοο. ὕΠ1π85 Δ 
.438. 
τἔμαιρα Ζ 181. --- ἀμαιμακέ- 
την Ζ 1719. 1828 (πολέσιν 
κακὸν ἀνθρώποισιν). 

Χίος. ἴηβαϊα., ρθη, γ 172. 
παιπαλοέσσης γ 110. 

Νιρεῦς Β 

ΙΝΘΕΧ. 

Χλώρις, ΑἸΔΡΒ Ομ 5 ἔ., Νοὶεὲ 
οομΐαχ, Ναβίουϊβ, Πμτοχεηῖϊ, 
Ρδν οἰ γπιθηΐ οὐ ῬΘΓῸΒ τηϑί., 806, 
λ 281. 

Χρομίος, ΝεΙεὶ ἔ,, δος, Δ 286. 
2 295. 

«Χρομίον, Ῥηΐδταὶ ἔ. οο6. ὨΙΟΠι6- 
Ὧ65Ε 100. 

Χρομίον, Τιγοΐαπι οοο, ὉΠ1Χ65 
Ε 671. 

«Χρομίον, Ττοϊδηθχη οοο. ΤΘΌΘΕΓ 
Θ 278. 

Χρομίος, Μγϑογαμι ἄὰχ Ῥ 494. 
-- δοο. Ρ 218. --- ϑεοειδής 
Ῥδ84. --Ξ 

ΧΑ ρόμις Β 858. 
Χρύση, υτὴβ ΑΡΟΙΠηΐ βϑονα, 8οο. 

4431. 100. 8590, 431. 451. 
Χρυσηίς, δος, Ογγβᾶθ ἢ, Αὶ 

489. -- δοο, Α΄ 182, --- καλ- 
λιπάρῃον 4143. 910. 909, --- 
ἄποινα 4111. 

Χρύσης 4450. -ἢ ἦ Χ ἡ 4442. 
-- ἀρητῆρα 4 11. --- ἱερεὺς 
᾿πόλλωνος 4 370. 

Χρυσόϑεμις, ΑΘ ηηοηηποηΐ5 ἢ, 1 
145. 287. 

Ψυρίη νῆσος, σ6ῃ. γ171. 

᾿γυγέη νῆσος ἡ 244. --- σε. ἕ 
1172.---δος,α 85,[η 254].μ448. 
ψΨ 899. 

᾿Ωχαλέη, Βοροίϊδε ἃ-, 8.0. Β 
501. 

Ὦχκεανος ὃ ὅ08 (ΖΕρΡΆνταπι πηϊέ- 
10). κ 189 {(Ῥ6γ568 Ρ.)- [λ 1581. 
- ραη. ἰπ οὐ ψϑ47. --- Ὦ οἱο 
Ἑ 6. ὙΠ. τ 808. -- ἀδί. 
Θ 486. ψ 244. -- ἀοο. 4.428. 
- ἀψορρόου υ θὅ. -- βα- 
ϑυδίνῃ κ 611. --- βαϑυρρεέ- 
ταο ᾧ 195. -- βαϑυρρόου 
Η 422 ἐξ ἀκαλαρρείταο. ΕΞ 
811 πρὸς δῶμα. λ 18 ἐς πεί- 
ρατα. --- ϑεῶν γένεσιν Ξ 201, 



ΙΝΘΕΧ. 

902, --λοετρῶν Σ 489. ε2τῦ. 
-- ποταμοῖο 245 ῤῥέεϑρα. 
ΣΟῚ μέγα σϑένος. μὶ ὅδον. 
- ποταμόν λ 6089. -- ῥέεϑρα 
Ψ' 908. --- ( δοάων Γ΄ ὃ. ΤΊ. 
χ 197. ῥοώς Σ240. ΟΊ]. --- 
ὅόδος Σ 402. δος, Π15]1. 1 21. 

Ωκυαλός, Ῥἤδραχ 9 111, 
᾿Ὠλενέη πέτρη ΕἸϊα15, Β 617. --- 

βεη. «“ 107. 
ἌὭλενος, Ἀδιοϊοταχα α., 860. Β 

699. 
Ὧραι Ε 149. Θ 393. 438. -- πο- 

λυγηϑέες Φ 450, 
᾿Ωρείϑυια, Νετυοὶβ Σ, 48, 
᾿Ωρέων ε 121 (40 Αὐτοτγᾷ δπιδίῃ8, 

δ᾽ 
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ἃ Βίαπα ἴῃ Οτίγρία οος.) --α 
κλυτὸν 1510 (ΡΟ ονυϊ πιὰ μι). 
- πελώριον 1 572 (αὰϊ δρυὰ 
ἱπέθυοβ γ 8 πα 1). ---- Ε]ὰ5 σϑέ- 
νος Σ 480. --- 5Βἰάυ Σ᾽ 488. 
ε 274. --- 

᾿Ωρέωνος κύων, αος, Χὶ 29. 
ϑρον οςο, Ηδοίον “4 808. 
ὮΩτος, παῖς ᾿Δλωῆος Ἐ 385. --- 

ἀντίϑεον (Ροβοϊἀοῃΐβ εχ ΙὃῬ}]- 
τηρᾶφα [.}2 808. 

τον Κυλλήνιον, Ἐροοταχπι ἀα- 
ὁ6πι, σοο. Ροϊγάατηδ5 Ο 518, 

ὯΨ Πεισηνορίδης, Ἐυτγοῖοδε Ρ. ὰ 
σθῃ. ο. ϑυγάτηρ ὦ 429. β 347. 
υ 148. 
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